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 "ץקָאלג יד; -- רעדיל גנולמַאז עטשרע ןייז טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ

 רעטעּפש רָאי ייווצ .רָאי 26 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,1888 ןיא ןבעגעגסױרַא --

 רעבָא .ךוב רעסעב א סָאװטע ןיש -- ?עטעקנעמולב יד; ןענישרעד זיא

 סָאד; סױרַא דלעפנעזָאר טיג ,רָאי 25 ןופ רעטלע ןיא ,1897 רָאי ןיא טשרע

 .רעדיל ךוב לופטרעוו טשרע ןייז --- ?ךוב-רעדיל
 טלעטשעגּפָא ךיז שודיח ןטקיטכערַאב טימ טָאה רעקיטירק ןייא טינ

 רָאי ןיינ יד ןיא סקואװ ןשירעלטסניק ןקידריוװקרעמ סדלעפנעזָאר ףיוא

 רערענעלק ןייק טינ ךיוא רעבָא זיא סע ,לכיב ןטירד ןוא ןטשרע םעד ןשיוצ

 ױזַא טָאה ,רעטכיד רעטבַאגַאב ַאזַא רוטַאנ רעד ןופ ,ןדלעפנעזַאר סָאװ ,שודיח

 ,ךוב ןטירד ןייז ןופ הגרדמ רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא רע זיב ,ןעמונעג גנַאל

 -מַאז עטייוצ יד ךיוא ךָאנ ,?עקָאלג, יד רָאנ טינ זיא ןתמא רעד ןיא לייוו

 ענױזַא ןיא ןלעטש רַאּפ א ןופ םאנסױא ןטימ -- ?עטעקנעמולב יד, ,גנול

 ןעקנוטעגנייא -- ?"תוצח-ןוקית; ןוא "טסענ רענעטינשעגּפָא רעד; יו רעדיל

 אקווד ,קידריוקרעמ ןוא .טײקנפלָאהַאבמוא רעשירעטכיד ןיא ןיא טייקיור ןיא

 טימ לופ -- ,שירָאטַאמַאלקעד ןייז לו דלעפנעזַאר ואוו ,רעדיל ענעי ןיא

 ןוא ךאוש זיא זרעפ רעד ןוא ,לוק סָאד טינ םיא טניד -- סָאטַאּפ ןלַאיצָאס

 ,קירעבַאלש

 ןייק ןבָאה טינ ןופ ,קינכעט ןופ עגַארפ א זיולב ןעוועג ןבָאה סָאד לָאז

 .טסעפ, יד ןשרעהַאב ןענָאק טינ ןופ ןוא "עיצַאקיפיזרעפ ןופ גנונַא םוש;

 ,ערעפיט ַא הביס יד זיא רעדָא ,טביירש ץנארק פיליפ יװ ,"ןעמרָאפ עטלעטשעג

 ?עטסקינייווניא ןַא

 ,ןובירט רעקידרעייפ רעקידרעטעּפש רעד ,דלעפנעזָאר זַא ,ךעלגעמ טינ זיא

 טגיינעג ןעוועג רעמ ,סױרַא לצרָאװ ןשימייה םעד ןופ ,רוטַאנ רעד ןופ זיא

 -שירָאטער ,ןטרעמַאחעגסיוא םעד וצ יוװ ,דיל-סקלָאפ ןופ טייקשידָאלעמ רעד וצ

 ?דיל ןלַאיצָאס ןשיטַאמַארד

 ידע ןופ רעטכיד רעקידרעטעּפש רעד ,דלעפנעזָאר זַא ,ךעלגעמ טינ זיא

 ,טלצנייארַאפ וצ ,קיטייז וצ ךָאנ ןעוװעג ןרָאי עטשרע יד ןיא זיא ,"ןסַאמ

 "ןבערטש עכיוה; סָאד ,"ןצרַאה ןיא םערוטש; רעד זַא ,טקנעברַאפ-שימייה וצ
 יו ,"ןרעטש יד זיב ןסישפיוא; ןוא "ןכערבכרוד עװַאל יו, ןענָאק ךיז לָאז
 ?לַאפ רעד ןעוועג רעטעּפש זיא סָאד

 -כעלנעזרעפ ןוא גנוטכיד סדלעפנעזָאר ןיא ןיירַא ךיז טכַארט ןעמ ןעוו
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 ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ ביוא ,ןעוועג ןענעז םיא ןיא זַא ,ןעמ טעז ,טייק
 ,רעטקַארַאכ ןקידהביבס-שימיײײה ַא ןופ ,רערַאטנעמעלע ןַא :ןטכיש  ייווצ
 טײטַאב ןכעלטּפַאשלעזעג-שירָאטסיה ןרעפיט ַא ןופ ,רערעטריצילּפמָאק ַא ןוא

 גנוקריוו רעד רעטנוא ןעמוקעגפיוא רעטעּפש טשרע םיא ןיא זיא סָאװ ַאזַא ---

 -ערטש ןוא ןטקילפנָאק ,ןעיידיא עשיטסירעטקַארַאכ עריא ןוא ,טייצ רעד ןופ
 ,ןעגנוב

 ןדלעפנעזַאר ַאב ןעמ טניפעג טייקיטכיש-ייווצ רעקיזָאדרעד טימ לעלַארַאּפ

 ,רעדיל ערעליטש ,ערעכַאפנייא ענייז ןפ ליטס םעד :ןליטס-טּפיוה ייווצ ךיוא

 "ןעגנַאזעג עקידמערוטש; ,ייז טפור ןײלַא רע יוו ,ענייז ןופ ליטס םעד ןוא

 וצ רעטנענ ,רעדיל ערעליטש יד זַא ,לכש ןפיוא רעבירעד ךיז טגייל סע

 רעטכייל ןדלעפנעזָאר ןבָאה ךיז ןלָאז ,ןכעלנעזרעּפ רעמ ,ןקימַאטש רעמ םעד

 עקידמערוטש; עטריצילּפמָאק ןוא עקיגוצסיורג יד יוװ ,ןבעגעגנייא רעירפ ןוא
 ןעגנַאזעג

 ןלָאז רעדיל עליטש עקיזָאדיד שידָאלעמ ןוא רעטיול יו ,רעבָא טוג יו
 ,ןפַאש סדלעפנעזָאר ןיא עטסקיטכיוו סָאד טינ טייוו רעבָא ,ייז ןענעז ,ןייז טינ

 רעכעלקילג ַא ןיא רשפא ןטלָאװ טייצ סדלעפנעזָאר ןיא ןטעָאּפ ערעדנַא ךיוא
 רעדיל עשידָאלעמ-שיריל ,עשימייה ענױזַא ןביירשנָא טנָאקעג ןעוועג טונימ
 סנעזייר ,"קירַאנַאק רעד. יו רעדיל עשינייה ענױזַא רעדָא ,"עלעגניי ןיימ,, יו
 ערַאבלטיממוא ןוא עשיקלָאפ ,עקיכות יד ןופ סנייא ךיוא ,"ןוגינ-ארמג רעד;
 טייצ ןייא ןיא טעמכ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא רעדיל

 ןיא טָאה ןדלעפנעזָאר רעסיוא טעָאּפ םוש ןייק רעבָא ."עלעגניי ןיימ, טימ

 ,"ּפַאש-טעװס, ןופ ליטס םעד וצ ןבייהרעד טנָאקעג טינ ךיז ןרָאי רעקיצניינ יד
 יװ דיל ַאזַא ןרעטסיימסיוא רעדָא ,"םי ןופ םעזוב ןפיוא, ,"יַאמ רעטשרעע
 ןוא עפָארטס רעטריצילּפמָאק ַאזַא ןיא -- *"רעטעברַא םוצ לַאגיטכַאנ יד;

 .קינכעט רעקיניזטסואווַאב ַאזַא טימ

 ערעדנַא ןסקָאװעגרעבירַא םיטרּפ ליפוזַא ןיא רַאפרעד זיא דלעפנעזָאר
 ױזַא ןזיװַאב טינ טָאה םיא רעסיוא רענייק לייוו ,טייצ ןייז ןופ רעטכיד עשידיי
 -ַאטס רעקידתורוד ןוא וויטימירּפ-סקלָאפ ןופ ןָאט-וצ-סיר ַא ךיז קידמערוטש
 עקידנריטלָאװער ןוא עיינ-שימַאניד סָאד ןקירדסיוא שינַאגרָא ױזַא ןוא קיט

 .עכָאּפע רענעי ןופ ןבעל ןשידיי ןיא
 -רַאפ וצ ,ייר רעטשרע רעד ןיא ,דלעפנעזָאר טָאה "גנַאר ןוא טרעוו; ןייז

 עשיטעטסע עקיטנייה ערעזדנוא שטָאכ ,"ןעגנַאזעג עקידמערוטש; ענייז ןעקנַאד
 -לואוו ערעדנַא ןוא עכעלכַארּפש עסיוועג יד ןופ טריקָאש ןרעוװ ןטייהניואוועג

 .ןגָאמרַאפ ייז סָאװ ,ןעמזירַאג

 עפָארטס רעדעי ןוא ,ןפָארטס עקידהרוש:15 יירד ןופ טייטשאב דיל פקיזָאד סָאד *

 רעד טיול טמַארגעג זיא ןוא ".װ .זַא .א רעמוז ןייש; צרָאפָאנַא ןַא טימ ןָא ךיז טבייה

 ,ה"ה-הידיד-ב"א-א-א-ביג-ב"איא-ב"א : עמעכס-ןעמַארג רעקיזָאד
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 וצ גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא ןזייווװצנָא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעגינ .ש
 צכעלנע ןוא) "בייל רעד, דיל סָאד זַא ,ייליבוי ןקירָאי-קיצפופ סדלעפנעזָאר

 שיטסירעטקַארַאכ רעמ זיא ,ןעמָאקלופ רעקינייװ זיא סע שטָאכ ,(.ט .א--רעדיל
 ,"בייל רעד, יו רעקיטכיוו ךָאנ רעבָא ."עלעגניי ןיימ, יו ןדלעפנעזָאר רַאפ
 םוצ ןטסעפינַאמ עשיטעטסעיַאמ סדלעפנעזַָאר ןענעז ,"סיטוטַאל רעדק יו
 "ץדליוװ-קימַאלּפ, יד ןוא ,סעזומ יד וצ ןעגנודנעוו עשיטַאמַארד ענייז ,קלָאפ
 ,לרוג-רעטכיד ןייז ןופ רעטקַארַאכ ןשיאעטעמָארּפ םעד ןגעוו רעדיל

 טָא ןופ ליטס רעשירָאטער-שיטַאמַארד רעד ,ןָאט רעקידמערוטש רעד

 -יה ,ןקימַאטש םעד ןופ קורדסיוא ןייק טינ רעבָא ןענעז ,רעדיל עקיזָאדיד

 -גייא ךיז ןוא טנַאקרעד טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ רָאנ ,ןדלעפנעזָאר ןיא ןשימ

 -עדנַאװ ןוא םימי יד ףיוא ןוא סלָאה-רעקיירטס ,רעּפעש-טעװס ןיא טנגייאעג

 ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה ןבעל שידיי טלצרָאװעגסױא קיטש ַא ואוו ,ןגעוו-סגנור

 ,תולרוג עשירָאטסיה עיינ וצ גנונעפָאה ןיא ןוא שואי

 ןבָאה ןרָאי-רעדניק ענייז ןופ עשילידיא ןוא עשילַאכרַאירטַאּפ סָאד ביוא

 -ץגניירַא םיא ןיא ,עשידָאלעמ-ךעלמיטסקלַאפ סָאד טצנַאלפעגנייא םיא ןיא

 יד ןבָאה -- רעדיל ענייז ןופ ערעליטש ןוא עשילָאכנַאלעמ-סיז סָאד ןעגנוז

 ןפמַאק ןוא ןכורברעביא עלַאיצָאס יד ,ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנורעדנע עסיורג

 זיא סע ."עגנַאועג עקידמערוטש, יד טנָאמעג םיא ַאב טלעוװ רעיינ רעד ןיא

 ַא זױלב טינ ןייז ליו רע ביוא זַא ,יאנת רעד ןרָאװעג טלעטשעג יװ םיא

 ןופ רעטכיד ַא רָאנ ,"ןײלַא דלַאװ ןעיירפ ןיא טרעלירט סָאװ ,קירַאנַאק;

 ןופ רענָאמ רעד ,רעגָאלקנָא רעד ןרעװ רע לָאז ,םענרַאפ ןלַאיצָאס ןסיורג

 ,"רעטסייג עטקלעוורַאפ ןוא רעבייל עטקירדעצ, יד רַאפ טפַאשנכער ןוא טכער

 יו ןלָאז סָאװ ,ןזרעפ עטרעמַאהעג ןוא ןעמטיר עקיװַאל ןופ רעטסיימ רעד

 "רעצרעה ןענָאילימ, ןקעוו ןוא לוק ןייז ןגָארטרעד ןענַאּפַאגעמ ךרוד

 רעד ןיא ןעמוקכָאנ טנָאקעג טינ ךָאנ רע טָאה יאנת םעד טָא רעבָא
 םיללכ עכַאפנייא, יד טסואוועג טינ טָאה רע לייוו רַאפרעד טינ ןוא ,?עקָאלג;
 ַא זיא הביס יד .טנרעלעג ןבָאה םיא לָאז ןאסירעמ 'רד סָאװ ,"קירטעמ ןופ
 עכעלרעייפ ןוא עקרַאטש ,עלופ ןיא טרָאװ סָאד ןענַאּפש וצ ידכ .ערעפיט ליפ
 ןעמונעגרעביא שינַאכעמ ןבָאה רָאנ טינ רעטכיד רעלַאיצָאס ַא ףרַאד ,ןעמטיר
 ןוא ןעמונעגכרוד ןייז ךעלרעניא ףרַאד רָאנ ,ןעגנוזָאל-ײטרַאּפ ערעלוּפָאּפ
 רעד ןופ ןבערטש ןכיוה ןוא סָאטַאּפ םעד ,גנַארד ןפיט םעד ןופ ןעגנורדעגכרוד
 ,טייצ

 "קירב ןילקורב, יו רעדיל ענױזַא ןופ קיטַאמעט רעד ףיוא טקוקעג טינ
 שירעטכיד זַא ,עקָאלג; רעד ןיא ךיז טליפ ."ןירעפיוקרַאפ-טכיל, יד ןוא
 .טכורפ ןוא רענייש, רעד וצ :טלעװ רעדנַא ןַא וצ דלעפנעזָאר ךָאנ טרעהעג
 שימייה םיא ןבָאה לגייפ ואוו ןוא ,ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע ואוו ,דרע רערַאב
 -ָאס ןגעוו עיצַאטידעמ עקיכיזרַאפ ַא רעכיג זיא ?קירב ןילקורב, ."ןעגנוזעג
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 ,דיל לַאיצָאס שיטָאטש-סיורג ַא יוװ גנוסַאפרַאפ עשינחדב-שימייה ַא רעמ

 ,טָאטש רעסיורג רעד רַאפ ארומ ליפ ךָאנ ןַארַאפ *עקָאלג, רעד ןיא זיא סע

 ןוא ָאּפמעט רעטמַאזגנַאלרַאפ ַאֹזַא ןַארַאפ ; טייקנריולרַאפ ןוא טייקטלצנייארַאפ

 ןיא ןרעװ סָאװ ,ןעגנַאלק ןוא סעמעט עיינ יד ןיא ךיז ןרעהנייא טגנערטשעגנָא

 -עג רעטעּפש ךיז ןגעװ טָאה סָאװ ,דלעפנעזָאר רעבלעז רעד .ןריובעג םיא

 לייוורעד ?עקָאלג; רעד ןיא זיא ,"ןעוועג רעקוקוצ ןייק טינ ןיב ךיא, ןגָאז טנַאק

 -ַאב קימורַא-דנורק טוט סָאװ ,רעקוקוצ ַא :רעמענלײטנָא יו רעקוקוצ רעמ

 ןַא יו ןייז טינ ןלָאז *ןענָאיצַאמַאלקעד, יד קיטכיוו יװ ןוא ."טלעוו יד ןטכַארט

 ענעי ערענעגנולעג יד רעבָא ןענעז ,ןדלעפנעזָאר ןקידרעטעּפש םעד ףיוא גָאזנָא

 טייקטמיורטרַאפ עשילידיא ,טפַאשקנעב עכעלטנגוי טרעטיצ סע ואוו ,רעדיל

 ?דלַאװ ןיא; קירוצ טָאטש ןופ ןפיולטנַא וצ גנַאלרַאפ ַא ןוא

 זיא "ןירעפיוקרַאפ-טכילע יד ןוא ,"גנַאזעג קידמערוטש; ַא יו ,תולווע עלַאיצ

 דלַאװ ןיא טָאטש ןס ףילטוַא ךיא

 ןפטלש וצ טרָאד ךיא קנעד ץיאור

 ,לַאװעג טכײרג טרָאד זיב רעבָא

 .ןפָאהװ סָאד ןעװעג זיא טסיזמוא

 רענעט ןיא סיוא טרָאד ךערב ךיא
 ,דלַאװ ןפיט ןיא טיול גניז ךיא
 רענעש ךָאנ ליפ טא גניז ךיא
 .דלַאװ ןיא לגיײּפ יד ךימ ןטײלגַאב

 דיל סָאד ךַאװש יװ .ןעגניז םוצ יו ןענעייל םוצ ױזַא טינ דיל ַא זיא סָאד

 ןעוועג טינ רעבָא זיא סָאד .וויטסעגוס שידָאלעמ רעבָא סָאד זיא ,ןייז טינ לָאז

 סָאד ןבעגרעביא קירעהעג יװ ןענָאק ןלָאז סָאװ ,ליטס רעד ןוא םרָאּפ יד

 טרעדָאפעג ךיז טָאה סע ."ןצרַאה ןיא םערוטש; םעד ןוא "ןבערטש עכיוהפ

 ,ןעגניז רָאנ טינ ןזָאל ךיז ןלָאז סָאװ ,רעדיל .קיטעָאּפ עיינ ַא ,ליטס רעיינ ַא

 עידָאלעמ-סקלָאפ עליטש ַא ןליּפשסיוא ,ןרימַאלקעד ,"ןכערּפשא ךיוא רָאנ

 יד ,"ורמוא ןכעלטפַאשלעזעג, ןקירדוצסיוא ףיא עטסקיסַאּפ סָאד טינ זיא

 .עכַאּפע רעד ןופ ?טייקכעלרעייפ ערעדנוזַאב ןוא גנורעדורפיוא עקרַאטש,

 .?סעירָאטַארָאק עצנַאג ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןבָאה טפרַאדעג ןיוש ןעמ טָאה םעד רַאפ

 ןעמרָאפ עטנשריעג יד ןרעטיירבסיוא טזומעג טָאה רעגניז-סקלָאפ רעשימייה רעד

 ,דנטטשוצ-טימעג ןדנזיורב םעיינ ןופ לגיט ןיא ןצלעמשרעביא ייז ,דיל ןופ

 -סיא ןוא ןעמענפיוא ןענָאק ןלָאז סָאװ ,סמערופ-ןזרעפ ייז ןופ ןדימשסיוא

 .טייצ רעד ןופ טעּפמיא ןשיטַאמַארד םעד ןוא טײקשימַאניד יד ןקירד

 ןופ ןיזטסואוַאב סָאד ױזַא יװ ןוא ןעוו יונעג ןזייווװצנָא רעווש זיא סע

 ןױיזילַאודיװידניא ןוא ךרוד-ןעגנירד טינשּפָא-טייצ ַא ןופ סָאטַאּפ רעד ,רוד ַא

 ןופ לגניי סָאד ,דלעפנעזָאר זַא ,טקַאפ ַא רעבָא זיא סע ,רעטכיד ַא ןיא ךיז
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 םעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ףוס-לכ-ףוס זיא ,עשקָאב רעשילידיא רעד םורַא
 ןופ םיטש עשיטעַאּפ עטסקרַאטש יד ןרָאװעג זיא ןוא טייצ רעד ןופ לבריוועג
 סָאװ ,טלעװ רעיינ רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא רע רעמ סָאװ .רוד ןייז

 ךיז ןיא ןּפַאזניא ךיוד טרעטיירבעגסיוא טייקכעלנעזרעּפ ןייז טָאה רע רעמ
 ןפעלנעזרעּפ ןייז טָאה רע רעמ סָאװ ,ללכ ןופ ןעגנובערטש ןוא ןצנעדנעט יד

 ןייו ןופ לרוג םעד ןופ קורדסיוא ןוא גנולגיּפשּפָא ןַא יװ ןעז ןעמונעג לרוג
 ןופ סוג רעשימַאניד רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה רעמ ץלַא ,סַאלק ןוא קלָאפ

 רעמ ץלַא ךיז טָאה רע ןוא ,דיל ןייז ןופ ךליה רעד ןוא גנַאלק רעד ,זרעפ ןייז
 ,קיטעַאּפ רענעגייא ןַא וצ ,חסונ ןקידנעטשטסבלעז ַא וצ טרעטנענעג רעמ ןוא
 עכַאפנייא; יד ןענרעלסיוא זילב ןופ עגַארפ ןייק ןעועג טינ רעבָא זיא סָאד
 רָאנ ,"ןעמרָאפ עטלעטשעגטסעפ, טימ ךיז ןענַאקַאב ןופ ,?קירטעמ ןופ םיללכ
 ןטגשריעג ןוא ןשימייה ןשינַאגרָא םעד ןופ ןדָאב םעד ףיוא ןעלקיװטנַא ןופ
 -- טפַאשרעטסיײמ-ןעמרָאפ ערעטריצילּפמָאק ַא ,רוטלוק עשיטעָאּפ ערעכעה ַא

 -עגמיוא םיא ןיא זיא סָאװ ,טלעוװו-ליפעג רעיינ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא רעמ

 ,הביבס רעיינ רעד ןופ ןקורדסיוא ןוא ןקורדנייא יד וצ טסַאּפעגוצ רעמ ,ןעמוק
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 -וופ דלעפנעזָאד טָאה ,קיטעָאּפ ערענָאיצולָאװער עיינ ןייז קידנעיובפיוא

 טימ ןעמַאזצ .דיל ןשידיי ןטלַא ןופ ,ןטנעמעלע יד ןפרָאװרַאפ טינ ןגעווטסעד

 םעד ןופ ןטנעמעלע ליפ ןענעז עיכיטס רעקידוועגניז-ףיט רעשינַאגרִא רעד

 סדלעפנעזַאר ןופ ןטנעמַאדנופ יד ןבילבעג דיל-עדניימעג ןשידיי ןלענָאיצידַארט
 ךיז טקעװרעד סע רָאנ ןעװ ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא ןליפַא ןוא קיטעָאּפ רעיינ
 ןייז ןיא ףיוא טגנילק ,טעָאּפ-עדנײמעג רעלענָאיצידַארט רעד ןדלעפנעזָאר ןיא
 ,חסונ רעטלַא רעד דיל

 ,קרַאונ ןיא ךעלדיימ-קירבַאפ עטנערברַאפ, יד ןגעוו יװ ,לשמל ,דיל ַאזַא
 :דנטוו ןלענָאיצידַארט ןקיזָאדמעד טימ ןָא ךיז טבייה ,"יזריושזדדוינ

 ,שער א טרעה ,תופוח ןפ טגניז טינ

 .סעלַא טלעמוטרַאפ גָאט א ,ײװ ַא

 טא ןיא םורמ וכו םינתח

 .תולכ עטיוט ערעײז רעמָאי טימ

 -קירבַאפ עטנערברַאפ ןופ טוט ןפיוא) "הלהב עטיור יד, דיל סָאד ןוא
 עשיווַאלס עטלַא ןופ טסייג ןיא ןָא דלעפנעזָאר טבייה (קרָאי-וינ ןיא ךעלדיימ
 :רעדיל-גָאלק עשידיי ןוא

 םָארגָאּפ רעטלפײטרַאפ ןייק טינ ,טכַאלש ןייק טינ
 .ןגָאלס טימ טָאטש עטסערג יד טליּפעגנָא טָאה
 ,םוהת ריא ןיט טרעטיצעג טיג טָאה דרע יד
 הגָאלשעג טי רענוד יט ,ץילב ןײק טָאה סע
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 ,טכַארקעג טיג סגקלָאט-רעטעװ עצרַאװש ןייק ןבָאה סע

 -- טרעקַאעצ טפול יד טי רענָאנַאק ןײק טא

 ,טכַאװרע לעה עקידארומ ַא טָאה סָאד !וןךיי ַא

 .טרעקַאלפעג דליװ ןפאלטש טימ טסעגרפַאלקש ַא

 ןעמונעגכרוד רעבָא ןיוש זיא עקיטייצרַאפ סָאד ,עלענָאיצידַארט סָאד
 ןשידלעפנעזָאר ןשיפיצעּפס םעד טימ ,טָאטש ןופ "ורמוא ןוא זיורב,; םעד טימ
 -שימַאניד טימ ןצלָאמשעג סָאטַאּפ רעקיזָאד רעד, ,טנעמַארעּפמעט ןוא סָאטַאּפ
 ןפַאש וצ ןדלעפנעזָאר ןכעלגעמרעד -- סיוא ךיז טקירד ווָאקנימ יוװ --- טייק

 רָאנ ,קנַאדעג ןיא רָאנ טינ ,"טייקלופ עקיגָאװ; יד ןוא ."טייקלופ עקיגָאװ ַא
 רעד יבגל ןפַאשעג טָאה דלעפנעזָאר סָאװ ,עיינ סָאד זיא ,גנַאלק ןיא ךיוא
 ןוש טָאה הרוש עטדימשעגסיוא סדלעפנעזָאר .גנוטכיד רעשידיי רערעטלע
 רעד ןופ ףלוה רעד ןָא ,רערעהוצ רעדָא ,רענעייל םעד ןדניצנָא טנַאקעג
 זַא ,דנריר ןוא קיצרעהנפָא ױזַא טביירש רעזנוצ רעכלעוו ןגעוו ,?ידָאלעמ;,
 ץלַא ךיז טכוד -- ,רעדליב עשיפַארגָאטָאפ יו; רעדיל ענייז ןענעז ריא ןָא
 טפָא רעדיל ענייז טָאה דלעפנעזָאר שטָאכ ."ןבעל טלעפ סע רָאנ ,קיטכיר
 ;טקיטױנעג טינ םעד ןיא ךיז רעדיל *עקיגָאװ עלופ, יד רעבָא ןבָאה ,ןעגנוזעג

 -קַא יד .טפרַאדעג טינ ייז ןבָאה רָאטַאמַאלקעד ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןייק וליּפַא
 ,קרַאטש ןוא לופ ױזַא ןעמטיר יד ,טלעטשעגרעדנַאנַאפ טוג ױזַא ןענעז ןטנעצ
 ,ןילַא ךיז ןופ טרימַאלקעד ךיז ,ןגָאז וצ ױזַא ןבָאה רעדיל יד זַא

 בא לא
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 טינ דלעפנעזָאר זיא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא

 -עגסיוא ןיא ןבירשעג טָאה סָאװ ,רעטכיד רעשידיי רעקיצנייא רעד ןעוועג

 רַאפ ךָאנ טָאה סָאװ ,ןגורפ ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע .רעטעמ םענעטלַאה

 .קיטעָאּפ ןוא עידָאזָארּפ רעשידי רעד רַאפ ןָאטעגפיוא ךַאס ַא ןדלעפנעזָאר

 ןוא ןרעשינַאגרָא ןרעפיט ַא ןופ ,ךיא ביולג ,זיא וטפיוא סדלעפנעזַאר רעכָא

 ךיוא טָאה דלעפנעזָאר סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ .טרעוו ןרעשירעלטסניק

 עשידָאזָארּפ ןייז רעבָא זיא ,ןלַאװק עשידיי-טינ עדמערפ ןופ ןעמונעג ליפ

 גנולקיװטנַא רעקידנעטשטסכלעז ןופ ןַאלּפ ןיא ןוא גנַאג ןיא רעמ גנוכיירגרעד

 -עגּפָארַא ןוא טגנערבעגרעבירַא שיסור ןופ טָאה גוױפ תעב ,דיל ןשידיי ןופ

 -פיוא ךרוד דלעפנעזָאר טָאה ,זרעפ ןשידיי םעד רַאּפ ןעגנורעסעבסיוא טכַארב

 ענעריובעגנייא ןקיטפערקַאב ןוא ןקיטסעּפַאב ךרוד ,ןרירטנעצנַאק ןוא ןעלמַאז

 עלעיצנעטָאּפ עריא טכַארבעגסױרַא קיטעָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןטפַאשנגייא

 ןעמרָאפ עשירעלטסניק ןוא ערעקרַאטש ,ערעלופ ןפַאשעג ןוא ןטייקכעלגעמ

 ,?ןרוזעצ טימ ןָאגרַאשז םעד טרעפעפעג ןוא ןצלַאזעג, טָאה גורפ ,דיל ןופ

 ןצלָאמשעג קינייװעניא ןופ טָאה דלעפנעזָאר רעבָא ,וטפיוא רעסיורג ַא יאדוװַא

 ןלעניגירָא ןייז ןופ רעייפ ןיא ןושל עשידיי סָאד טרעטיילעג ךיוא עקַאט ןוא

 וצ טנרעלעגסיוא עזומ עשידיי יד טָאה גורפ .טנעמַארעּפמעט ןשירעטכיד
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 ,רעשיטעָאּפ ,רעקיטפַאז ,רענעש ךיוא ןוא רעקישיור ,רעכעליירפ ,רעיירפ ןדער

 ,שיטעָאּפ ןיימעגלַא רעבָא ןענעז רעדיל סגורפ ןיא ןלעטש עשיטעָאּפ יד

 טלקיװטנא סע רעמ סָאװ ,רענעלק ץלַא טרעוו טרעוו רעשירעלטסניק רעייז ןוא

 סָאװ ןטייקיינ יד זַא ,רערעלק ץלַא טרעוו רעטייוו סָאװ .עיזעָאּפ עשידיי יד ךיז

 ,ןויוועגנָא טָאה ּווָאקנימ יו ןענעז ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד טכַארבעג טָאה גורפ

 םטיר ןיא יװ ,ךארּפש ןיא ױזַא טינ ."עיזעָאּפ עשיסור רעד ןופ ןעעשילק;

 -ָאידיא ןוא רעשידיי ,רעפיט דלעפנעזַאר ןזיא דיל ןופ קיזומ רעד ןיא ןוא

 ,רעטמַארגעג וצ ךייש רעמ זיא טײקשיטַאמָאדיא עכעלכַארּפש סגורפ .רעשיטַאמ

 ךיז ןַאק דלעפנעזַאר .עיזעָאּפ וצ יו ,עזָארּפ רעקידװעליּפש-שיטסינַאטילעפ

 -ןרערט; דיל םעד ןיא יו ,קורדסיוא ןשיטעָאּפ ןכיוה וצ ןבייהרעד רעבָא

 רעד ןיא ייס ךַארּפש רעד ןיא ייס שיטַאמָאידיא ןביילב ךָאד ןוא ,"רענָאילימ

 רעבָא זיא רע .ןחדב םעד ןופ ןעמונעגרעביא ךַאס ַא ךיוא טָאה גורפ ,קיזומ

 טקירד ווָאקנימ יוװ ,"ןכיוה עשיסור ענייז ןופ ןגיטשעגּפָארַא; "ןחדב; םעד וצ

 "קילארשי; ןַא ,ןטלַאהעג טָאה גורפ .גנַאהנעמַאװצ רעדנַא ןַא ןיא סיוא ךיז

 סָאד ןוא ןחדב םעד רעבָא טָאה דלעפנעזַאר .ןייטשרַאפ רעסעב ױזַא םיא טעוװ

 רעדיו ןחדב םעד טָאה רע .קורדסיוא ןלַאטנעמונָאמ וצ ןביוהרעד עשינחדב

 ,קלָאפ ןופ ןבעל ןיא ןשינעעשעג עקיטכיוו ןופ דרַאב םעד רַאפ טכַאמעג

 לא א
4 

 עיזעַאּפ רעשידיי רעטלַא רעד ןיא סדלעפנעזָאר טיײקטלצרָאװרַאפ עקיזָאדיד
 יד ןיא ןטעָאּפ עשידיי רענַאקירעמַא יד ןשיװצ טלייטעגסיוא ךיוא םיא טָאה
 טעָאּפ רעטניורקעג; רעד ןעוועג טכער טימ זיא דלעפנעזָאר .,ןרָאי רעקיצנייג
 ןוא טפַאשקנעב יד ,לייט ןלַאקידַאר ריא ןופ סרעדנוזַאב ."ןָאיצַארגימע רעד

 דנַאל םעיינ םעד ןיא זַא ,גנוטראורעד עטריטלָאוקע יד ,טייהיירפ ןופ עיזיוו
 רעד .(רעפ ַא סקיווייל) "ןעשעג סעכעלרעדנואוו ןוא סעסיורג סעּפע; טעוו
 געװ ןרעוװש םעד ןטכױלַאב ןוא ןדנוצעג ךיז טָאה סָאװ ,םולח ןוא םזַאיזוטנע
 ,רעדיל טדלעטנעוָאר ןיא רָאנ טינ קורדסיוא ןענופעג ןבָאה ,גנורעדנַאוװ ןופ
 דלעפנעזָאר לייוו רָאנ .טייצ רענעי ןופ רעטכיד ערעדנַא ןופ רעדיל ליפ ןיא רָאג
 רֶע זיא ,רָאל ןשיטעַאּפ סקלָאפ ןיא ןוא קלָאפ ןיא טלצרָאװרַאפ ןעוועג זיא
 ןקירדוצסױא ,ןפַאש ןייז ןופ ןרָאי עקיזרעטעּפש יד ןיא לגוסמ ןעוועג
 ערעפיט סָאד רָאנ ,עכעלכעלפרעביוא סָאד ,עשיטַאמַארגָארּפ סָאד רָאנ טינ
 ןגָאמרַאפ רעדיל עגייז .עײּפַאּפע-סגנורעדנַאװרעביא רעד ןיא עשיגַארט ןוא
 רעטכע ןופ טיײקמאקריװ יד ןוא טיקשירפ יד טניה ךָאנ רעבירעד
 -סנבעל ןשינַאגרָא ןוא ןפיט ַא ןופ טמָארטש סָאװ ,גנובעלרעביא רעלענָאיצָאמע
 יטנעס ןוא גנורעדורעצ רעכעלטייצ ,רעכעלכעלפרעביוא ןופ טינ ןוא לַאװק
 .ןטעַאפ-רעטעברא רענַאקירעמַא ערעדנַא בור סָאד ַאב יוװ ,טייקשילַאטנעמ

 ןופ טלַאטשעג סָאד ןעזסיוא טינ טגייה זדנוא לָאז סע לבָאנ ןוא ןייש יו
 ןלָאז סע קידנגייצרעכיא ןוא שירעדניפרעד-שיטירק יװ ןוא ,טאשלעדע דוד
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 סטַאטשלעדע טריטיליבַאהער רע עכלעוו טימ ,ןטנעמוגרַא סווָאקנימ ןייז טינ
 סרעטכיד םענעברָאטשרַאפ-גנוי םעד ןופ גנוטכַארטַאב ערעטכינ ַא זומ ,השורי
 טַאטשלעדע טלָאװ גנַאל רָאנ ,סָאװ-סָאװ זַא ,קנַאדעג ןפיוא ןריפפורַא קרעוו
 סָאװ ,םעד ןופ סרעסעב ךַאס ןייק ןוא ,רעדיל ןייק ןבירשעג ןעוועג טינ
 ןופ רעכיג .ןפַאשעג ןעוועג טינ ךעלנײשרַאװ רע טלָאװ ,טזָאלעגרעביא טָאה רע
 לייו ,קיטסיצילבוּפ רעד טעמדיוװעג ןעוועג ךיז טייצ רעד טימ רֶע טלָאװ ץלַא
 רעסיוועג ַא ףיוא ןוא ןטנעמיטנעס ענייפ ןוא עלעדייא ענייז ףיוא טקוקעג טינ
 -עג טינ רע טָאה ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,טײקשירענָאיזיװ ןוא גנוריטלָאזקע
 קינייו רעייז טגָאמרַאפ ללכב טָאה ןוא ,טסייג-סגנופַאש ןשידיי ןיא טלצרָאװ
 ןרעטש ןטייוצ םעד ,ןרעװָאשָאב ךייש סָאװ .ןטנעמעלע עוויטַאערק עטכע
 טיג רָאג ןתמא רעד ןיא רע זיא ,עקירעמַא ןיא גנוטכיד-רעטעברַא רעד ןופ
 ןדרָאקַא עלַאיצָאס עקיטכערּפ רָאּפ יד ץָארט ,רעטכיד רעלַאיצָאס ןייק ןעוועג
 ןיא םעהַאב רעטשרע רעד ןעוועג רעכיג זיא רעװָאשוװָאב .עיזעָאּפ ןייז ןיא
 ןופ שימעג ַא -- קיטצָאּפ רעשיטקעלקע ןייז טימ .גנוטכיד רעשידיי רעד
 ואו-ץעגרע רע זיא -- קיטסַאבמַאב םתס ןוא קיטנַאמָאר ,קיסַאלק-ָאדװעסּפ
 רעד ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה סָאװ ,טעָאּפ ּפיט ןסיוועג ַא ןופ רעפיולרָאפ רעד
 ןקיטציא ןופ ןרָאי רעקיצנַאװצ ביײהנָא יד ןיא עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי
 ,טרעדנוהרָאי

 גנוריוװרַאפ ליפזַא ןעוועג עיזעָאּפ סרעװָאשווָאב ןיא זיא ואוו-ץעגרע
 ןָאק רעכיג זַא ,טייקיטיי עשיטנעגילעטניא ליפױזַא ,ןבעל ןרַאפ דחּפ ןוא
 עיױעָאּפ רעשידיי רעד ןיא גנומערטש רעשידיחי רעד וצ ןענעכערוצ םיא ןעמ
 ,רעלַאיצַאס רעד וצ יו

 ףיוא רעטכיד רעלַאיצַאס ַא ןעוועג זיא יקסוועשטניוו עדייז רעד וליפַא

 רעמ ןענעז רעדיל סיקסוועשטניוו .דלעפנעזָאר יו ןפיוא ןרעדנַא ןַא רָאג
 -פיוא ןַא רעמ ןענעז ייז ,עלַאיצָאס-שידיי יוװ שיטסילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנרעטניא
 ןטכַאװעגפיוא ןופ קורדסיוא רערַאבלטיממוא רעד יוװ ןסַאמ יד רַאפ גנורעלק
 ןסַאמ עקיזָאדיד ןופ ליפעג-סנבעל ןוא גנַארד

 טנרעלעג טָאה דלעפנעזָאר ליפיוו ןזיוועגנָא לָאמ ליפ טָאה רמרמ ןמלק

 טָאה סָאװ ,רעבָא זיא עגַארפ יד .תמא ךעלרַיטַאנ זיא טָאד .ןיקסוועשטניוװ ןופ
 ןגעו עמעט ענעמונעגנָא ןַאד יד ןעמענרעביא רעסיוא ?טנרעלעג םיא ַאב רע
 עלענַאיצנעװנָאק עריא טימ סַאגיטָאטש-סירג רעקידמערַאברעדמוא רעד
 דלעפנעזָאר ךיז טָאה -- ,רעלטעב ןוא יורפ-ןסַאג ,דניק-ןסַאג --- ןלָאבמיס
 ןזרעפ עקיסעמלגער רעקינייוו:רעמ ןביירש וצ יו טנרעלעג ןיקסוועשטניוו ַאב
 רעמ ןעמעלַא ךָאנ ןיא סָאד רעבָא ,לסיב ןייק טינ זיא סָאד ,ןפָארטס ןוא

 ןוא םטיר ןכעלרעניא וצ יו ,טייקזעיצנעדנעט ןוא עיצַאקיפיזרעפ וצ ךייש

 ,סָאטַאּפ ןשירעלטסניק

 ןיא רָאנ טינ זיא ,ןדלעפנעזָאר ןוא ןיקסוועשטניוו ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד
 ןעניז ןיא טָאה'מ ןעוו ,יקסוועשטניוו זיא ןעמונעג ךות ןיא .טנַאלַאט דארג
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 טשרקיערעד ,ךיא ביולג ,טײטשַאב דיישרעטנוא רעד .טינש ןכיוה ַא רָאג ,רָאג
 דלעפנעזָאר זיא ,ןסַאמ יד וצ ןעגנַאגעג זיא יקסוועשטניוו תעב סָאװ ,םעד ןיא
 ןוא ןענּרעל וצ טבערטשעג טָאה רעטשרע רעד תעב ;ןסַאמ יד ןופ ןעמוקעג
 ,גנובייהרעד רעשירעטכיד ןייז ןיא ,רעטייוצ רעד טָאה ,ןסַאמ יד ןבייהרעד
 -ילימע יד ןופ ןעגנובערטש ןוא ןליפעג יד טקירדעגסיױא ןוא טרעּפרעקרַאפ
 .?ןענָא

 ןופ טנַאלַאט ַא ,עזָארּפ עטבעוועג-טנוב ןוא ןעגנוכיירגרעד עשידָאזָארפ ענייז

3 

 עשיטעָאּפ ענייז ןדלעפנעזָאר ןיא רעדנַאנַאפ ךיז ןעילב סע רעמ סָאװ
 ןוא טייקטלייורעדסיוא ןייז ןיא ןביולג וצ ןָא רע טבייה רעמ ץלַא ,תוחוכ
 טרעװ סָאד .תוחילש רעשירעטכיד ןייז ןופ טײקטרעשַאב רעלעיצעּפס רעד ןיא
 רע .רעטכיד סלַא עיצקנופ ןוא לָאר ןייז ןגעו רעדיל רַאפ עמעט ַא םיא ַאב

 ןרעסערג ןוא ןטייווצ ַא ףיוא יװ ,ךיז ןיא רעטכיד םעד ףיוא ןקוק וצ ןָא טבייה
 םעד ןיא סרעדנוזַאב ,קלָאפ םוצ ןטסעפינַאמ עשיטעטסעיַאמ יד ןיא ."ךיא;
 :ףור ןקיטרַאסיורג םעד טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,"ךיא ןיב ךיא סָאװרַאפ, דיל

 ,גג8ר ןײמ גניז ,עחמ ַא ,ףױט ײטש

 ןןפַא7טש ַאב ןא ןדי ַאב טרעװ ןײמ

 ןגנָאזעג ןײמ ןפ לַאװס םעד טכױלַאב

 ןןפאש ןיימ ןופ תהדוס יד סעלפטגַא

 ."ךיא; ןרעסערג ןטייוצ םעד ןגעוו דליב קיּפעשסיױא ןַא דלעפנעזָאר טיג

 יו רָאנ טינ ,ןעז וצ זיא ,רעדיל עכעלנע ,ערעדנַא ןופ ןוא דיל ןקיזָאדמעד ןופ

 סָאד) גנומערופסיוא עשירעטכיד סדלעפנעזָאר זיא סע טרינימרעטעד לַאיצָאס
 רעד זיא סע לַאיצַאס יװ רָאנ ,(רעטכיד ןדעי ןופ לֵאפ רעד ףוס-לכ-ףוס זיא

 טשרע .גנוטכיד ןייז ןופ תויח סָאד ןֹוא טלַאהניא רעד -- ,רענייז ךות עמַאס

 יװ ןעז ןעמ ןעק ,"ןטעָאּפ-ךיא, עטולָאסבַא שידיי ףיוא ןבָאה רימ ןעוו ,טציא

 ןיא טָאה רעגינ .ש סָאװ ,"רעטכיד-ךיא, ּפיט םעד ןופ זיא דלעפנעזָאר טייוו
 רוקמ רעד, וַא ,רעגינ יוװ שירָאגַאטַאק יױזַא רעבירעד ןגָאז וצ .ןעזעג םיא
 ?טניֵאּפ יד סימ וט, זיא ,"רעלעודיווידניא ןייר ַא זיא ןפַאש סדלעפנעזָאר ןופ
 ןפַאש סרעטכיד ַא ןופ רוקמ םעד ןגעװ ןדער וצ .שילגנע ףיוא טגָאז ןעמ יו
 ןגעװ זיא ןסיו ָאי ןענָאק רימ סָאװ .ןינע רעשיזיפַאטעמ-וצ ַא ללכב זיא
 ערעדנַא ןייק טינ ןוא ַאזַא ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוחוכ ןוא גנוגערנָא יד
 .גנומערופסיוא ןוא גנולקיוװטנא עשירעטכיד

 ,ש טגָאז רעטכיד:ךיא; סלַא ןדלעפנעוָאר ןענעכײצַאב ןטימ ןעמַאזוצ
 ןופ עטסקיטכיװ סָאד ןביילב גנַאל ךָאנ בגַא טעװ סָאװ) ייסע ןייז ןיא רעגינ
 א ןיא דלעפנעזַאר וַא ,(ןדלעפנעזַאר ןגעװ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ םעד
 ,ליּפש-טרָאװ ַא זיא סָאד .?ליפעגטימ ןופ טינ רעבָא ,ליפעג, ןופ רעטכיד
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 ךיז ללכב זיא סע .תמא ןצנַאגניא ןייז וצ קיליײא וצ ןוא קיצילב וצ זיא סָאװ
 ,ליפעגטימ ןייק ןבָאה טינ לָאז סָאװ ,ליפעג ןופ טעָאּפ ַא ןלעטשוצרָאפ רעווש

 ףיוא ןגָאז וצ ,ךייש טינ סָאד זיא שיגָאלָאכיסּפ ןייר וליפַא זַא ,ךיז טכוד
 ןַאד זיולב ןעמ טָאה ,ליפעגטימ ןייק טינ רעבָא ,ליפעג טָאה רע זַא ,טעָאּפ ַא
 -ַאב עכעלשטנעמ עלַא ןופ ץוחמ ןצנַאגניא טייטש טעָאּפ רעד ןעוו ,טכער ַא
 ןופ ןעגנובערטש ןוא ןלַאעדיא ,ןשינעעשעג זיירק ןצנַאג םעד ץוחמ ,ןעגנואיצ
 -ַאב וצ שינעירב ךס ַא טרעדָאפעג ךיז טלָאװ .,ןַאד וליפַא ןוא .טייצ ןייז

 רעכעלשטנעמ ױזַא רעד ןצנַאגניא טלעפ טעָאּפ ןשיטעטָאּפיה םעד זַא ,ןזייוו

 ,ליפעגטימ רַאפ שוח

 ןדלעפנעזָאר ןטכַארטַאב סָאװ ,רעקיטירק ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ ןענעז סע
 רעדיל ּפַאש-טעוװס סדלעפנעזָאר זַא ,ןָא ןזייוו ייז .טסיאָאגע-רעטכיד ןימ ַא רַאפ
 ַא ןעוועג זיא ןײילַא רע לייו ,םיא ַאב רעדיל עטסקרַאטש יד רַאפרעד ןענעז
 -ַארגָאיב רעכעלנעזרעּפ רעד זַא ,טינ קפס ןייק זיא סע .ּפַאש-טעווס ןופ ןברק
 ןפַאש סדלעפנעזָאר ןיא עלָאר עקיטכיו ַא טליּפשעג טָאה טנעמָאמ רעשיפ

 ןוא ליפעג ןופ טיײקרַאבלטיממוא רעד ןיא ןוא קיטַאמעט רעד ןיא סרעדנוזַאב
 םיא טימ זיא סָאד ,ןעוועג רעקוקוצ ןייקק טינ זיא רע סָאװ טקַאפ רעד .ןָאט
 זַא ,וצרעד ןגָארטעגיײב ליפ טָאה ,"ןגָארטעג ןקילגמוא יד (ןיילַא) ,ןעשעג ןיײלַא

 ליפ ױזַא ןליפרעד רעדיל עטסשירָאטער סדלעפנעזָאר ןיא ןליפַא לָאז ןעמ
 עסיורג ַאב זיולב טפערט ןעמ סָאװ ,ןוגינ-הכיא ןכעלרעניא ַאזַא ,קיזומ עטכע
 עכעלנעזרעּפ רעמ יד ןיא וליפַא רעבָא .רעטכיד עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס

 ןוא ?רָאטיערעּפָאא רעד יװ רעדיל ענױזַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,רעדיל-ּפַאש
 ,לרוג סנרעדנַא םעד ןיא גנובעלנײרַא ןָא ,ליפעגטימ ןָא סָאװ ,ערעדנַא
 טיג בוא "ךיא; סדלעפנעזָאר זיא ,ןרעװ ןבירשעג טנָאקעג טינ ייז ןטלָאװ
 -ַאטנעזערּפער-לַאיצַאס א קידנעטש רעבָא זיא ,רעוויטקעלָאק ןייק קידנעטש
 ךעלנעזרעּפ ןייר ןייק טינ תועדה לכל זיא "ךיא; רעקיזָאדרעד ."ךיא, רעוויט

 ןוא רעפיט ליפ זיא דליב סָאד ואוו ,דליב-טסבלעז ַא זיא סע .טלַאטשעג

 .טסבלעז םעד ןופ רעטיירב

 סָאד יקצַאש .י 'רד טגנערב ?ווירב ךרוד דלעפנעזָאר;ק טעברַא ןייז ןיא

 ןיא ןדלעפנעזָאר טימ ןעמַאװצ טעברַאעג טָאה סָאװ ,םענייא ןופ ןגָאז-תודע

 דלעפנעזָאר טָאה ךעלנעזרעּפ זַא ,טלייצרעד תודע רעקיזָאד רעד ,ּפַאש ןסיוועג ַא

 ךַאס ַא טַאהעג סלַאפנדעי טָאה רע .ּפַאש-טעװס םעד ןופ ןטילעג ױזַא טינרָאג

 ןענרעל ןוא ןביירש טנָאקעג טָאה ןוא סעיגעליווירּפ

 -געזָאר רַאפ רעבָא זיא --- יקצַאש 'רד טביירש --- ּפַאש ןיא טעברַא יד,

 רעסיוועג ַא .רעדיל ענייז ןיא טלָאמ רע יוװ שיגַארט ױזַא ןעוועג טשינ ןדלעפ

 -רעד ,ּפַאש ןיא רעטכיד ןטימ ןעמַאװצ טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמלגנע

 רעביא גנַאל ןדנוטש ןציזּפָא טגעלפ ,ןטעברַא טָאטשנַא דלעפנעזָאר זַא ,טלייצ

 ןיא טַאהעג טָאה ,ןײטשדלָאג ןַאמייה רעסיוועג ַא ,תיבה-לעב רעד סָאװ ,רעכיב

 ןגָאז תודע םעד ןופ טנורג ןפיוא ןוא ,"ּפַאש ןרעביא סָאװ ,גונוניואוו ןייז
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 -געוָאר) ענייז טעטיוויטיסנעס עקיזָאדיד, זַא ,ריפסיוא םוצ יקצַאש 'רד טמוק
 ןבעל ןייז ןופ ןדנעטשמוא ערעוװש יד ןופ זיולב ןרָאװעג טשינ זיא (סדלעפ
 זיא סע .?טײקשיגַארט םוטעמוא ןעזעג טָאה סָאװ ,קיכיסּפ רעד ןופ ךיוא רָאנ
 ,קיכיספ;ע טימ לַאפ םעד ןיא טניימ יקצַאש 'רד סָאװ רָאלק ןצנַאגניא טינ
 ןסייוו ריִמ סָאװ סָאד ,סלַאפנעי ."טיײקשיגַארט זיולב ןעזעג םוטעמוא טָאה סָאװ
 לַאפ ןשיפיצעּפס סדלעפנעזָאר ןופ ןוא ללכב ןפַאש ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןופ

 עכעלנעזרעּפ סדלעפנעזָאר ןיא וליפַא זַא ,ןגָאז טייקרעכיז טימ ןעמ ןָאק ,טרפב

 ןענַאק ןֹופ ,עיזַאטנַאפ ןֹוא גנולעטשרָאפ ןופ ךַאס ַא ןַארַאפ זיא רעדיליּפַאש
 ,?ןליפטימ ,, ןוא ןבעלניירַא ךיז

 דלעפנעזַאר סָאװ ,"טלַאטשעגיךיא; םעד ןיא ןייא טוג ךיז טקוק ןעמ ןעוו

 סע ליפעגטימ ןוא עיזיוו לפיוו ןעמ טעז ,רעדיל עלַאיצָאס ענייז ןיא טרעדליש

 ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא יװ ,לייוו ."ךיא, םעד ןקיטלַאטשעג ןיא ןיירַא זיא
 לב-םדוק זיא רע ,דלעפנעזָאר רעכעלקריוו רעד יו רעמ זיא "ךיא, רעקיזָאד רעד
 ןברק ,טקעיבָא ןוא טקעיבוס זיא רע ,לרוג ןוויטקעלָאק ןופ רעגערט ,רעטכיד
 ןיא טנעמָאמ רעדעי סָאװ ,רעגניז רענעגנַאפעג רעד זיא רע .,רעיײרפַאב ןוא
 -ערג ַא ןופ לָאבמיס רעד ןוא קורדסיוא רעד זיא ,עידעגַארט רעכעלנעזרעּפ ןייז
 . ,עידעגארט רענײמעגלַא ,רערעס

 ,רעדיל עלַאיצַאס-לעמרָאפ יד ןיא רָאנ טינ רעבירעד זיא דלעפנעזָאר ןוא

 ךיא,; ןתמא ןופ ּפיט רעד טינ רעדיל "ךיא, עלעמרָאפ יד ןיא ךיוא רָאנ

 ןעגנומיטש ענעי ןופ קורדטיוא רעד זיא "רעטכיד-ךיא, רעטכע רעד ."רעטכיד
 דלעפנעזָאר .ןויטקעלָאק ןוא םענײמעגלַא םעד ןופ דיחי םעד קעװַא ןעיצ סָאװ
 -לַאיצָאט טָאד טרעּפרעקרַאפ רעדיל עטסכעלנעזרעּפ ענייז ןיא וליּפַא טָאה רעבָא
 רעמיטניא ןופ רעגניז רעד ןרעדנא ןשיוװצ זיא "טעָאּפ ךיא; רעד .עקיטליג
 -מיטניא סע זיא ,ןדלעפנעזָאר יב סעּפע טלעפ סע ביוא ןוא .גנובעלרעביא

 ,טייקטגַאזרעד ליפיווַא ןבָאה ןוז ןייז ןופ טוט ןפיוא רעדיל יד וליּפַא .טייק
 ןיוש ןענעז סָאד זַא ,סָאטַאּפ ןשירָאטַארָא ליפיוזַא ,טײקטקעדענּפָא ליפוזַא
 -רעױרט רעכעלטנעפע רָאנ ,ךיז רַאֿפ טגניז רענייא סָאװ ,רעדיל ןייק טינ
 וצ טרעהעג ץלַא ךָאנ טָאה דלעפנעזָאר .דפסה רעכעלטנעפע ,קורדסיוא

 למעדעפ, א ןעװעג זיא רעטכיד רעד ןעוו ,ןבעל ןשידיי ןיא עכָאּפע רענעי
 יד ןיא ןייא ךיז טרעה ןעמ ןעוו .ללכ ןופ ?עירעטַאמ רעד ןיא טבעוועגנייא
 עטשרע יד ןוא לָאצניײא ןָאזרעּפ עטשרע יד טצונַאב דלעפנעזָאר ואוו תורוש
 ןבלעז םעד ןּפַאלק ןעמ טרעה ,קימטיר עקיבלעז יד ןעמ טרעה ,לָאצרעמ ןָאזרעּפ

 ןקַאה טינ טעװ ריא; :ןָאט ןכעלטפַאשלעזעג-טיירב ןבלעז םעד ןעמ טרעה ,סלוּפ
 ןבלעזמעד ךיז ןיא טָאה "רענעּפש יװ זדנוא ןפרַאװעצ טינ ןוא ץלָאה יװ זדנוא
 : תורוש יד יוװ טײקטכָאקרַאפ ןוא טייקכעלטפַאשנדיײל עבלעז יד ,םטיר ןקיטכעמ

 ץרעה ןײמ טכערב סע ,ּבָשל ךיײיס טטשיור סע

 .ץרעמש טימ גערס ךיא ,ײװ טימ גערפ ךיא

 ?ןײא טםיג ןטסריו טָאװרַאּב ,רערט .ָא

 (ןזייא ףיוא רערט ַא)
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 : תורוש יד יו רעדָא

 דלֲאװ םעד ןעק ךיא ,פעטס יד ןעק ךיא

 דלַאהעג ַא טרעװ סע ,סםורב א וט ךדיא

 ,ןרָאבעג טכַאי ןיט ןיב ךיא

 .רָאּב ןײז טנעטרעד ריא ןוא

 (בייל רעד)

 ןיימ סיוא טּפעו רַאפרעד ,טייצ רעד רַאפ ךיא ייג רַאפרעד, תורוש יד

 םעד ןיא -- "ןבעג גנונױלַאב ַא רַאפ טײלעמירָא יד רימ ןענעק סָאװ ,ןבעל
 -ױזַא טקנוּפ ךיז ןיא ןבָאה -- ?רענָאילימ-ןרערט רעד, דיל ?ןכעלנעזרעּפ,

 ןלַאיצָאס ליפיזַא טקנוּפ ,םָאידיא-סקלָאפ ןכעלכַארּפש ןוא ןשילַאקיזומ ליפ
 ןטנוא ,לזייה עטלַא ןַא טייטש דנלע ןוא ייו רענרָאק; ןזרעפ יד יוװ סָאטַאּפ

 ,תולבנ רָאנ ןָאטּפָא ןּפמול ןעמוק ןביוא ;לזיילק ַא זיא ןביוא ,לקנעש ַא זיא

 ןיולב זיא סָאד -- ןגָאז טעוו ןעמ "תולג ןפיוא ןגָאלק ןדיי ןעמוק ןטנוא

 רָאנ ,עכעלרעסיוא ןייק טינ רעבָא זיא ליטס .ליטס ןופ טייקכעלטייהנייא

 סרעטכיד םעד ןופ "רוקמ, ןכלרעניא םעד ךיוא טזייוו סָאװ ,ךַאז עכעלרעניא ןַא
 -ַאלקער-טסבלעז ןייז ,רעדיל יד ןיא גנונָאטַאב-ךיא סדלעפנעזָאר וליפַא ,ןפַאש

 רעד ,תוחילש רעשירעטכיד ןייז ןופ ןייזטסואווַאב סָאד רעכיג זיא ,גנורימ

 זיא ןפַאש ןייז ןופ רוקמ; רעד זַא זייװַאב א יװ ,ףורַאב ןייז טימ ץלָאטש

 ."רעלעודיווידניא-ןייר ַא ןעוועג

 טינ ללכב טָאה דלעפנעזָאר זַא ,ןגָאז טינ ךעלריטַאנ ךיא ליוו טימרעד

 ,ןעמעלַא ךָאנ .ןקורדסיוא-ליפעג עכעלנעזרעּפ רעדָא עלעודיווידניא ןייק טַאהעג

 ןייז טרָאפ רע טָאה ,ללכ ןטימ קיטש ןייא ןופ ןייז טינ לָאז רעטכיד ַא יװ

 ײװּפָא עשיריל-ךעלנעזרעּפ ןבָאה םיאיבנ יד וליפַא .ןבעל ךעלנעזרעּפ ,ןגייא

 עכעלנעזרעּפמוא ױזַא ,עקיטייצרַאפ יד ךיוא ןוא .עמעט-טּפיוה רעד ןופ ןעגנוכ

 ןייק .ןשטנעמ ןופ לרוג ןכעלנעזרעּפ םעד ןגעוו סעיגעלע ןפַאשעג ןבָאה ,ןדרַאב

 ןובשח ןכעלנעזרעּפ ןופ ,טײקמַאזניא ןופ ןטנעמָאמ ןופ יירפ טינ זיא שטנעמ

 ךיוא ןוא ,רעפמעק ןוא רעריפ עלַאיצַאס ןייק טינ וליפַא ,שפנה תוכפתשה ןוא

 ןוא גנורעטסיײגַאב רעטסערג רעד ןופ ןטייצ יד ןיא וליפַא ,ןדלעפנעזָאר ןיא

 עפיט ַא ןגָאלשפױא טגעלפ ,סָאטַאּפ ןלַאיצַאס םעד ןופ קורדסיוא ןטסקיטכעמ

 -ידניא זיולב ןדלעפנעזָאר ייב רעבָא ןעמ טכוז .טײקשילָאכנַאלעמ עכעלנעזרעּפ

 רעדנשרעה רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ,ןבָאה סָאד יװ ,קיריל עלעודיוו

 -יד רשפא ןענעז -- ןוימד-לעב ןוא ןיגלָא ןָאטעג ,טייצ רענעי ןופ קיטעטסע

 ןצנַאגניא ןדלעפנעזָאר ןבָאה ייז ביוא סָאװ ,טכערעג רעקיטירק ייווצ עקיזָאד

 ּפעק לפיו טימ טסייו רעװ טכַאמעג רעבָא םיא ייז ןבָאה ,טּפעקעג טינ

 ןתמא רעד ןיא זיא רע יוװ ,רענעלק

 רעד ןעװעג םיטרּפ ליפוזַא ןיא זיא סָאװ ,דלעפנעזָאר טָאה סיוועג

 רעשירעלטסניק-שיטעטסע רענרעדָאמ רעד ףיױא גָאנָא רעד ןוא ביײהנָא
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 "ךיא ןשירעלטסניק ַא ןופ ןטייקכעלגעמ יד ךיז ןיא ןגָארטעג ,שידיי ןיא עיזעָאּפ

 -לופ רעד רַאפ גונעג ףייר ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ רעבָא זיא טייצ יד .טעָאּפ

 יו רעמ ךָאנ ,עיזעַאּפ רעשידיי רעד .טעָאּפ אזא ןופ גנולקיװטנַא רעקידנעטש

 -עטיל ןופ סעיצקנופ עלַאיצַאס יד ןעוועג ןגייא ןַאד ךָאנ ןענעז ,עזָארּפ רעד

 טמרַאדעג ןעמ טָאה טייצ סדלעפנעזַאר ןיא טעָאּפ רעסיורג ַא ןרעוו וצ ,רוטַאר

 -ליטס יד ,חופ ןשיטעָאּפ םעד ןעלקיװטנַא ןענָאק ךיז ןיא רעדָא ,ןבָאה ךיז ןיא

 "גףידיצעד-שירָאטטיה סָאד ,עקיטכיװ-לַאיצַאס סָאד ןקירדוצסיוא ,ןטפַאשנגייא

 עשיריל סָאד ןיא טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאוצ םעד ןופ בייהנָא םעד זיב .עקיד

 ןיא רנַאשז רעקיסאלק-טירד וליפַא ןוא טייווצ א ןעוועג שוריפב "דיל-ךיא,

 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד

 טריזירעטקַארַאֿפ רעגינ .ש סָאװ ,רעדיל סדלעפנעזַאר ןופ ליטס רעד ןיוש

 זא ,זייואב ַא זיא ,סעדַא ןוא ןענמיה ןופ ליטס רעד סלַא ,רעשירָאטַארָא סלַא

 רעבָא ןענעז ,ןעוועג ןבָאה טינ ןלָאז ןפַאש סדלעפנעזָאר ןופ םירוקמ יד סָאװ

 ךיל טדלעפנעזָאר ןופ גנומשרופסיוא רעד ןופ ןרָאטקַאפ יד ןוא ןעגנוגערנָא יד

 קחבומ ןמיס רעד זיא ליטס רעשירָאטער-שירָאטַארַא רעד .עלַאיצָאס ןעוועג

 -ידניא רעד ןופ ליטס רעד .רעטכיד ןלַָאיצַאס ןוא דיל ןלַאיצָאס ןופ
 "יא ןלַאיצָאס םעד ןגעק רָאנ טינ עיצקַאער ַא זיא עיזעָאּפ רעשיטסילַאודיװ

 טײקשירָאטַארַא רעד -- דיל ןופ ליטס ןלַאיצַאס םעד ןגעק ךיוא רָאנ ,טלַאה

 ןופ ןגָאזתודע םעד טול ,עיזעַאּפ עשיזיוצנַארפ יד .קירָאטער רעד ןוא

 יד יװ שירָאטַארַא רעמ ןוא לַאיצָאס רעמ זיא ,רעקיטירק ןוא רעקירָאטסיה

 ןעלרעװ טָאה טסיומוא טינ ןוא .רעקלעפ עשיאעּפָארײא ערעדנַא ַאב עיזעָאּפ

 .טג עיֹועָאּפ רעשיטסילַאודיװידניא:ליטבוס רענרעדַאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד

 רעד ןכערבעצ, ןוא ןָאט םענ ַא ךיז ןעמ לָאז ןעוו סָאװ רעדייא זַא ,טרעדָאפ

 ?ןקַאג ןוא ןדלַאה םעד (ץנעווקַאלע רעד) קירָאטער

 -עלק יד ךיוא רָאנ ,סדלעפנעזָאר רעדיל עכעלרעייפ יד רָאנ טינ רעבָא
 ןופ ןצימע וצ ןדער ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארט ערעקידעכָאװ יד ,ערענ

 רעדיל עטסרעמ סדלעפנעזָאר .ןייז עידומ ןוא זירכמ ןופ ,ךיז ןהנעטסיוא
 -טנעפע ןַא ןענעז ייז .ךיז ןגעוו ןובשח ַא יו ךיז טימ ןובשח ױזַא טינ ןענעז
 טפור דיל ןייז ןעוו וליפַא .טכעלטנפערַאפ ןרעוו ייז רעדייא ךָאנ ,טקַא רעכעל

 -םיונוצ ,ןדיירוצכרוד ךיז ווארּפ ַא קידנעטש רעבָא סָאד זיא ,טינ טקעװ ,טינ

 עויטַארַאלקעד יד רעטּפָא םיא ַאב ןעמ טפערט רַאפרעד .ןהנעטסיוא ,ןדייר
 ןכעלױשנָא-ןייר םעד יװ ,גָאזנײרַא ןפרַאש םעד ,גָאז ןטלגילפעג םעד ,גנודנעוו
 ,רָאפַאטעמ רעדָא ךיילגרַאפ

 עשיטסינַאיסערּפסקע עטכירעגמוא ענױזַא טפָא טָאה דלעפנעזָאו שטָאכ
 -חנבל רעד ןופ דמעה סָאד ךיז ףיוא סיירעצ ךיא; יוװ ,ןכיילגרַאפ ןוא ןשזַאמיא
 סע; ,ףטעלמַאה וצ טסיײג:רעטָאפ רעד יװ רימ וצ טקניװ יז; רעדָא ,?טכַאנ
 ענייז ןיא רעבָא רע טצונ -- "ןייצ עסייו טימ טכַאל ןוא ץילב רעד טפיטש
 ןכעלניז ןבעג זדנוא ןלָאז סָאװ ,ןרָאפַאטעמ קינייװ רעדיל עשיטסירעטקַארַאכ
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 ,טײקשיטסַאלּפ ןוא טייקיברַאפ רעייז טימ ןריטלָאזקע זדנוא ןלָאװ סָאװ ,סונעג
 ןגערפיוא ןיא רָאנ ,ןקיאורַאב ןיא טינ טריסערעטניארַאפ לכ-םדוק זיא רע
 רעד יוװ ,ןסיוא טינ זיא רע .ליפעג רעזדנוא ןריזיוייטקַא ןוא ןריצָאװָארּפ ןוא
 עלענש רָאנ ,זַאטסקע ןשילעז ןפורוצסיורַא ,טעָאּפ רעשירעלטסניק רעשידיחי

 ןיק טינ ךיוא רעבירעד זיא דיל ןייז .ןלייטרוארָאפ עפרַאש ןוא ןלייטרוא
 ןייא ןופ גנורילומרָאפ עשימַאניד ַא רָאנ ,סעיצַאיצָאסַא ןופ גנולרינשפיוא
 סָאד ליוו רע סָאװ בילוצ ,ןגָאז ליוו רע סָאװ סייוו רע .ליפעג ןייא ,קנַאדעג
 ןַא וצ ,לַאניפ ןשיטַאמַארד ַא וצ ,ןעגנוכייווּפָא ןָא ,טקעריד טייג ןוא ןגָאז

 רעטלגילפעג ַא רָאנ ,דליב לעוזיוו ןייק טינ ךיוא סנטסרעמ זיא סָאװ ריפסיוא
 ןיימ ןופ םולח רעד טגנעה עמוטש ַא ףיוא עברעוו ַא ףיוא; :לשמל יוװ ,גָאז

 ."המוא
 -געזָאר זדנוא טמוק ,ןטייהניואועג עשיטעטסע עקיטנייה ערעזדנוא טיול

 עלופסגנומיטש רעמ ענייז ןיא וליפא .ןפָא וצ לסיבַא סיוא דיל ַא סדלעפ

 -שיטסימ טעמכ סָאד רעדָא ,"םיוב-ָאטעג רעד; יו רעדיל-טפַאשקנעב עשיריל
 טלעפ (למיש רעקיטש ,סעטנַארט-ןקלָאװ עָארג) ?טכַאנ; דיל עשילָאכנַאלעמ
 -עג טָאה רע .ערעפסָאמטַא עשיטעָאּפ ,גנולקנוטרַאפ ,טייקידנטָאש רעמ לסיבַא
 סע ןוא .טרָאװ עדנריסנַאיגנ סָאד טינ רעבָא ,טרָאװ עקיטפערק סָאד טָאה

 -געזָאר טָאה סע יװ ,טגָאז רעגינ .ש יװ ,ןליפעג ןיא טיײקמערָא ױזַא טינ זיא
 ליפעג ַא ןטלַאּפש ןענָאק סָאד ,ןילַאנַא-ליפעג ןופ טּפַארק יד טלעפעג ןדלעפ

 ,רעטרענייפרַאפ וצ טייקיאייפ יד ןוא ,ןלײט-דנַאטשַאב ערעניד ענייז ףיוא
 בגַא זיא סָאד סָאװ ,ןטפַאשנגיא ערעייז ןוא ןכַאז ןופ גנוריּפש ,רעליטבוס

 דלעפנעזָאר ןעוו .?טעָאּפ-ךיאק ןתמא ןַא ןופ םינמס-טּפיוה יד ןופ רענייא ךיוא

 -עד ךרוד טינ ןָאט סָאד רע טגעלפ ,גנורעדליש ַא ןפיטרַאפ ןלעװ טגעלפ

 .ןעמינָאניס רעמ ,רעטרעוװ רעמ ןפיוהנָא ךרוד רָאנ ,גנוריטַאש רעטַאקיל

 םורַא ליטש זיא ץלא

 ,סםוטש ןברטטשעגסיוא יװ

 .. ריר ןײק ,ספיפ ןײק ,ךרָאש ןייֵל

 .עיגאלאטוואט יו רעמ טינ זיא *םורַא ליטש, םעד ןופ גנוריזילַאטעד יד

 םורַא ױזַא זיא דָאטעמ ןייז .טינ טרעכיײרַאב רעבָא ,רעביא זיולב טרזח רע

 יקַארַאכ זיא רעטשרע רעד .רעויטַאטילַאװק ןייק טינ ,רעוויטַאטיטנַאװק ַא

 ַא זיא "רוקמק ריא סָאװ ,עיזעָאּפ רעשידיי רערעטלע רעד רַאפ שיטסירעט

 סָאד זיא ?רוקמפ ריא סָאװ ,רענרעדָאמ רעד רַאפ --- רעטייווצ רעד ,רעלַאיצָאס

 -גדיישרַאפע יד זיא סרעדנוזַאב טלעפ ןדלעפנעזַאר סָאװ .עלעודיווידניא

 טלעטשעגקעװַא טָאה שזדירדלָאק סָאװ ,"טייקכעלטייהנייא רעד ןיא טײקיטרַא

 זיא רעבָא רַאפרעד .דיל ןשירעלטסניק-םָאקלופ םעד רַאפ םוירעטירק סלַא

 ַא ןופ ,דיל ןופ טײקשיטילָאנָאמ יד ,טייקכעלטייהנייא יד ןדלעפגעזָאר ַאב

 ,רעקרַאטש ןרעוו ןטנעמָאמ עקרַאטש רעדנוזַאב יד ןליטַא ןוא .הגרדמ רעכיוה
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 -ָאידיא עשילַאקיזומ ןוא עכעלכַארּפש יד ,דיל ןצנַאג ןופ טסקעטנָאק ןיא זיולב

 רַאפרעד .טייצ ַא ןָא ךיא ייגרַאפ רַאפרעדק; :תורוש יד ןופ טײקשיטַאמ

 גנונױלַאב ַא רַאפ ,טײלעמירָא יד רימ ןענעק סָאװ ,ןבעל ןיימ סיוא טּפעוװ

 ,ךיל ןצנַאג ןופ טסקעטנָאק ןיא קרַאטש סרעדנוזאב ןעמ טליפרעד -- 7? ןבעג

 ץנַאג ַא ךיז רַאפ ןיא ,"תולג ןפיוא ןגָאלק ןדיי ןעמוק ןביוא; :תורוש יד

 א רַאפ סָאװ ,תורוש צערעדנַא טימ גנודניברַאפ ןיא רעבָא ,הרוש עמערָא

 ורעפ רעד טײטַאב ןלענַאיצַאמע ןַא רַאפ סָאװ ,ןיז ןשילַאקיזמ ןכעלרעדנואוו

 ! טמוקַאב

 לזײה עטלַא ןַא טײטש דגלע ןיא יװ רענרַָאק

 ,לוײלק ַא זיא ןביױױא ,לקגןעש א זיא ןטנוא

 תולבנ רָאנ ןַאטּפָא ןפמול ןעמוק ןטנוא

 .תולג ןפיוא וןגָאלס ןדײ ןעמוק ןבױט

 -יוומ ערעדניוזַאב יד ןעמ טליפרעד קיטכיר עפָארטס יד ןעמ טרינָאטניא

 -ַאיצַאנ רעמ סױרַא ריא ןופ טגניז ,הרוש רעד ןופ טײקשיטַאמָאידיא עשילַאק

 -געזָאר רעדיל עלַאנַאיצַאנ לעיצעפס יד ןופ יו רעיוט ןוא ייוו רעלַאנ

 ענייז יװ טרעטלערַאֿפ רעמ ליפ טנייה ןײמעגלַא ןיא ןענעז סָאװ ,סדלעפ

 .רעדיל ערעדנַא

 ןטנעמעלע ערעדנַא יד ןופ רעקרַאטש גנַאלק סדלעפנעזָאר זיא ללכב
 ענייז רָאנ טינ ןוא ,לעמעג ןייז יו רעכעלפערט זיא גָאז ןייז ןוא ,דיל ןייז ןיא

 -עלָאמ רעייז טימ טינ ןקריוו רעדיל-רוטַאנ ענייז ךיוא רָאנ ,רעדיל עלַאיצָאס

 רעד טימ קידנעטש טינ וליפַא ביוא ,טייקשירעגָאז רעייז טימ רָאנ ,טייקשיר

 ַאב זיא רוטָאנ יד .קיטסַאבמָאה ןיא רעביא טפָא טייג סָאװ ,טײקשירָאטַארַא

 -עטַאק עשילַארָאמ ַא רָאנ ,עשירעלַאמ ַא "רעטכיד-ךיא, םעד ייב יװ טינ םיא

 ךעלטסניק א ,ןטקעפע עשינעצס יה רעמ טינ ?רוטַאנ/ יד זיא טּפָא .עירָאג

 ןייז ,ליפעג טמערוטשעגפיוא ןייז ןטיילנַאב ףרַאד סָאװ ,ןצילב ןוא ןרענוד

 רוטאנ יד זיא רעדיו לָאמַא .ךיז ןליפשעצ שיטַאמַארדַאלעמ ןוא שיטַאמַארד

 טרילעּפַא רעטכיד רעד רעכלעוו וצ טייקכעלטעג יד ,ץנַאטסניא עטסכעה יד
 ,טייקנייש יד טינ מא סע ,טרָאװ ןייא טימ .,טייקנכרַאדרַאֿפ ןוא תועשר ןגעק

 ןיא סיוא ךיז טקירד רע יװ ."רוטַאנ רעד ןופ טפארק ןוא טכַאמלַא; יד רָאנ

 סע ןעװ ,ךיז טבײהרעד דיל-רוטַאנ סדלעפנעזַאר .ןענַאמטיװ וצ ,ךיל ןייז

 ,טייקיטכרַאפ רָאנ ,חור-תחנ ןייק טינ טסױרַא טפור

4 

 סָאװ ,רעטכיד ןטימ ןעמַאוצ .דלעפנעזָאד א ךָאנ ןעוועג רעבָא זיא סע

 ןעוועג ךיוא זיא ,"ןטָאבעג ןעגניז םיא טָאה טפַארק ערעכעה/ ַא לייוו ,טגניז

 רעסַאפרַאפ רעד ,טעָאּפ רעלענָאיסעפָארּפ רעד ,טַארעטיל רעד דלעפנעזָאר

 עטסרעלוּפָאּפ עגייז ןופ לָאצ עשפיה ַא ,ףָאטש-עיצַאטיצער ןשיטַאמַארדָאלעמ ןופ
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 ןייז ןדנובעגסיוא ןָאק סָאװ ,טנעצודָארּפ ןשירַארעטיל ַא ןופ ןענעז קרעװ
 "ךעלקיטש ןוא קיטש עלַאש יד ןיא טינעג זיא ןוא ,טנעמוסנָאק
 רעד ןיא) "רזממ; ַא ,"עטריפרַאפ ַא; .םלוע םַאב ןעמענסיוא ןענָאק סָאװ
 (רעגניז רעדָארב יד ןופ "סעמַארדָאנָאמ; רעדָא ןגָאלָאנָאמ יד ןופ עיצידַארט
 ןעגנוסַאפרַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יװ ,ןעגנופַאש עשירעטכיד ױזַא טינ ןענעז
 רעכיוה ַא ןופ ּפָארַא ןוביוט-רעטכיד רעד דלעפנעזָאר ױזַא טינ טדער סָאד
 םוצ וצ ךיז טסַאּפ ןוא עניב ַא ףיוא טייטש סָאװ ,רעטכיד ַא יװ ,ענובירט
 ."םוקילבוּפ ,, ןופ קַאמשעג

 ןופ גנולקיוטנא רעד ֹוצ ךייש רעמ םורַא ױזַא ןענעז רעדיל עקיזָאדיד
 -טסניק םעד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ יו ,עקירעמַא ןיא עניב רעשידיי רעד
 -מעד ןופ ןוא טרעװ ןבלעזמעד ןופ ואוו-ץעגרע ןענעז ייז ,דיל ןשידיי ןשירעל
 ןעמַארד סגידרָאג יו טײטַאב ןלַאיצָאס ןבלעז

 רעבָא ייז ןגָאמרַאפ ,רעסיורג ןייק טינ זיא טרעוװו רעשיטעָאּפ רעייז שטָאכ
 -ָארּפ דַארג ןכיוה ַא ןטקעפע עשיטַאמַארדָאלעמ עקרַאטש טימ ןעמַאזוצ
 זיא קורדסיוא ןלַארטַאעט רַאפ טייקכעלגעמ לפיוו ,טּפַאשרעטסיײמ עלענָאיסעּפ
 -ַארדַאלעמ עטוג ַא סָאה סָאװ ."עטריפרַאפ יד; דיל םעד ןיא לשמל ןַארַאפ

 ;יוװ שזַאסַאּפ ַאֹוַא ןופ ןכַאמ טנַאקעג טינ עסירטקַא עשיטַאמ

 .ןטעבעג ןטגמסר טימ ריד ײב ךיז בָאה ךיא

 גןןטערטעצ רעטעפש דימ טסעװ ,סיוא טינ ךימ סײר א

 עשירָאטער לפיוו ןוא קורדסיוא ןשיטעטַאּפ רַאפ טייקכעלגעמ לפיוו רעדָא
 :תורוש ייווצ עקיזָאדיד ןיא ןַארַאפ זיא טפַאשרעטסיימ

 ןעקנעדעג ריא טספרַאד ,א ?טכַאנ ענעי טסקנעדעג
+ 

 ןןעקנעש ריד למיה ןיט לָאז טָאג ,ריד סע ץנעש ךדיא

 ןַארַאפ זיא סעיצַאטיצער ןיא רעדיל-עניב עשיטַאמַארדָאלעמ עקיזָאד יד ןיא
 : טייקידכמע ערעיוהעגמוא ןַא

 ?ןרעטש ךיז וטספרַאד סָאשװ ,דנלע ןא םערָא ןיב

 .ןרערט טימ ןטעב ךיז ץידנעטש ריד ַאב ךיט געלפ

 .לדײא ןוא טעדליבעג טא ןײר ךָאד טסיב וד ןא

 .גדײמ ערעכײר ,ערעגעש ַא ריד ךוז ײג

 -יד ןופ עיצקיד רעד ןגעװ ןעקנעד טינ טנייה ןלָאז רימ רעבָא סָאװ

 בא ,רערעהוצ ןפיוא ןקריו וצ לענָאיצָאמע חוכ רעייז -- רעדיל עקיזָאד

 טימ ,טײקױר רעד טימ ןעמַאזוצ ,לפייוצ רעסיוא זיא ,רענעייל ןפיוא טינ
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 -יד ןגָאמרַאפ ןטקעפע עשיטַאמַארדַאלעמ שקידמשוגמ ןוא ןעמזירַאגלואוו יד

 -רָאפ סָאװ ,טייקשיגרענע עלענָאיצַאמע ןוא ,טעטילַאטיװ ַא רעדיל עקיזָאד

 ,ןטייהניואועג עשיטעטסע עקיטנייה ערעזדנוא ץָארט ,זדנוא טּפַאכ

 עקיזָאד יד טלָאװ ,הביבס רעטריניפַאר רעמ ַא ןיא ,טייצ רעדנַא ןַא ןיא

 ,ערעדנַא ןעמונעגנא סדלעפנעזַָאו טפַאשרעטסײמ עשירעטכיד לענָאיסעּפָארּפ

 יװ טקנוּפ .ויטקעפסרעפ עשירָאטסיה יד רעבָא זיא קיטכיוװ .ןעמרָאפ ערענייפ

 ןענַאק וצ רעלטסניק םנופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןלעטש ןענָאק ךיז ףרַאד ןעמ

 -דנַאטש םעד ףיוא ןלעטש ןענָאק ךיז ןעמ ףרַאד ױזַא ,דיל ַא ןסינעג ללכב

 עקיזָאדיד ןצַאשוצּפָא קיטכיר ידכ ,טייצ רענעי ןופ רעזעל יד ןופ טקנוּפ

 .רעדיל עטרעטלערַאפ

 ןייז ןופ רעטכיד ערעדנַא ןוא ,דלעפנעזַאר זַא ,עניז ןיא ןבָאה זומ ןעמ

 ףיוא גיוא ןַא טימ ןטַאשעג רָאנ טינ רעדיל ערעייז ןופ לָאצ עסיורג ַא ןבָאה ,רוד

 ןשירעלטסניק ןגיױק ךיוא טגעלפ קרעװ ַא סרעייז זַא רָאנ ,רענעייל ןטמיטשַאב ַא

 -פםיוא סָאד טגעלפ רענעײל רעד יװ ןפוא םעד ןוא טקַאפ םעד קנַאד ַא ,ןוקית

 .ןעמענ

 יד ןופ טייקליטש רעד ןיא דיל סָאד ןענעיל סָאװ ,זדנוא רַאפ סָאװ

 עניב רעד ןופ טָאה ,קיטסַאבמָאב רעדָא קירָאטער זיא ,טנעװ ריפ ענעגייא

 טָאה עשיטַאמעכס סָאד .טרָאװ עקרַאטש עקיטכיר סָאד יו ןעגנולקעגּפָארַא

 -ָאלעמ סָאד ;שיילפ ןוא טולב ןגייא ןייז ןיא טדיײלקעגנָא רערעהוצ רעד

 ,םילַאער ןטכע ןיא טלדנַאװרַאפ עיזַאטנַאפ ןייז ןיא ךיז טָאה עשיטַאמַארד

 טָאה גנורַאפרעד רערעטיב רעצנַאג ןייז טימ ,ןבעל ןוא בייל ןצנַאג ןייז טימ ןוא

 ,תמא ןקידעבעל-קיטולב ַא רַאפ טכַאמעג עזעיצנעדנעט סָאד רע
 ןשירעלטסניק םעד ןטסעמ וצ סָאמ ןייק טינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא סָאד

 ןופ תוחוכ יד ןצַאשוצּפָא ףיא סָאמ ַא ָאי רעבָא זיא סע .דיל ַא ןופ טרעו
 טלדנאה סע ןוא .ןעלטימ עשירעטכיד ענייז ןופ טייקיסעמקעווצ יד ,רעטכיד ַא
 ןגעו טרעקרַאפ רָאנ ,תוחוכ "עלעיצנעטָאּפ, סדלעפנעזָאר ןגעוו טינ ָאד ךיז
 ןשיפיצעּפס ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא טריזילַאער סָאה רע סָאװ ,ענייז תוחוכ ענעי
 ,רנַאשז

 ,רעדיל ןימ ןקיוָאדמעד טצַאש ןעמ תעב ,ןסעגרַאפ טינ לָאמניײק רָאט ןעמ
 רעד ןוא ,?סערדַא, ןַא טַאהעג ךיוא ךָאנ ייז ןבָאה לכשהי-רסומ ַא רעסיוא זַא
 ןעוועג םרוג טָאה סָאד ןוא ,עסַאמ יד רָאנ ,דיחי רעד טינ ןעוועג זיא טַאסערדַא
 .םרָאפ ןוא ליטס רעייז

 ,תודיחיב רעדיל עטריסערדַא-עסַאמ רעד וצ עקיזָאדיד טנעייל ןעמ ןעוו
 ,קיכליה וצ ,קידלמוט וצ ךעלריטַאנ ייז ןענעז ,תומא תלד ענעגייא יד ןיא
 רעד סָאװ דיל סָאד רעטנענ ךעלריטאנ ןדנוא זיא טנייה .בָארג וצ וליּפַא
 רעדיל ךיז-רַאֿפ יד וצ זיב .םענעי רַאֹפ טינ ןוא ךיז רַאפ טביירש רעטכיד
 יד, ןייז טימ דיל ַא סבייל ינַאמ וצ זיב ,ןטעָאּפ עשידיי עקיטנייה ערעזדנוא ןופ
 ביל השמ ןיב ,"טוג ןוא רעטצניפ זיא ָאד ,גייווש ,טולב ןרעטצניפ ןייד טימ

283 



 וצ זיב ,ריטפמ טימ דבכמ ןיילַא דיל ןייז ןיא ךיז זיא סָאװ ,ןענרעּפלַאה
 עגעלָאק ַא וצ טריסערדַא ךיז טָאה סָאװ ,דיל ןשיודנַאל רעדָא ןשיקינלָאר ַא

 ןופ ךלהמ ַא ןעוועג רעבָא ךָאנ זיא -- לשיט-עפַאק ןופ גערב ןטייווצ םַאב
 ,רוד ןצנַאג ַא

 -ליטס ערעבערג סדלעפנעזָאר ןטכַארטַאב וצ שלַאפ רעבירעד זיא סע

 טיג ןייז ןופ קורדסיוא ןַא יו ,רעלעפ ןשינַאגרָא ןַא סעּפע יװ ,ןטנעמעלע
 ןיא ,טיײקיזָאלרוטלוק ןופ טַאטלוזער ַא סלַא וליפַא רעדָא ,?רעטקַארַאכ םענייש;

 ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,רנַאשז-עניב םעד ןופ ןעמַאר יד
 -צנעד םעד טימ תוכייש רערַאבלטיממוא ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןוא ןפוא
 .ןרעטסומ עטסעב יד ןפַאשעג דלעפנעזָאר טָאה ,רערעהוצ ןקידלָאמ

 -רעטסיימ ןענעז "ךַאלמ רענעלַאפעג ַא? ,"ףרואווסיוא; יו רעדיל ענױזַא

 .עיצַאוטיס ןופ טײקכַאפנייא רעד ןוא טייקרָאלק ,טייקטקעריד רעד טיול קרעוו
 יד ןעלקיװטנַא ןופ ןפוא רעד ייס ,עמעט רעד ןופ לַאװסיױוא רעד ייס ,תמא
 ןיא .שירעפעש-שירעטכיד יו ,שירעסַאפרַאפ-לענָאיסעּפָארּפ רעמ זיא עמעט
 רעװָאבַארקס רעד ייב דלעפנעזָאר ךיז טלַאה רעדיל ?יורפ ענעלַאפעג , יד

 רעבָא טגיל וטפיוא רעד .שדחמ טשינרָאג שיטַאמעט זיא ןוא ,עלומרָאפ-ןכעצ

 רעלענָאיצַאמע רעקרַאטש רעד ןיא ,טפַאשרעטסיײמ דַארג ןרעכעה םעד ןיא
 ןדער ןענָאק וצ סדלעפנעזָאר טייקיאייפ רעלעיצעּפס רעד ןיא ןוא ,גנונַאטַאב

 .ןײרַא ןצרַאה עמַאס ןיא רערעהוצ רעדָא רענעייל םעד ןפערט ןענָאק וצ ןוא
 -רַאפ טמיטשַאב טניה ןענעז סדלעפנעזָאר רעדיל עלענָאיסעּפָארּפ יד

 ןיא ןעו ,טרעװ ןשירעלטסניק רעמ ַא טַאהעג רשפא ןטלָאװ ייז .טרעטלע

 ייז ,טייצ רענעי ןופ רעגייטשסנעבעל ןכעלקריוו םעד ןופ רעמ ןַארַאפ זיא ייז

 עשיטסילַאער יװ ,סעיצַאסנעס ןוא ןעגנוריזיטַאמַארדָאלעמ רעכיג רעבָא ןענעז

 רעד ףיױא ןרעװ טלעטשעג ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא ןפרַאד ןוא ,ןעגנורעדליש

 ןרעכעה ןיא -- טייצ רעד ןופ רעטכיד םעד ןדלעפנעזָאר ןופ ױזַא טינ עטנָאק

 רַאפ ןבירשעג טָאה סָאװ ,ןדלעפנעזָאר םענעי ןופ יוװ --- ףירגַאב םעד ןופ ןיז

 .םייצ רעטמיטשַאב ַא
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 ןתמא רעד ןיא טָאה ןפַאש סדלעפנעזָאר ןיא דָאירעּפ רעקידרעטייה רעד

 טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש .גנַאל טינ טרעיודעג

 טדער רע .גנושיטנַא ןופ ןוויטָאמ רעדיל סדלעפנעזָאר ןיא ןרעה ךיז ןעמענ

 ךיז טגָאלק רע .טנלע ןוא טײקמַאזנייא ןייז ןגעוו טייקרעטיב טימ ןוא טּפָא

 ?ןערב רעקידרעירפא רעד ןשָאלעגסױא םיא ןיא טרעװ סע סָאװ ,םעד ףיוא

 ןענעז ,טייצ רענעי ןיא טביירש רע סָאװ ,ןגַארפ-גָאט ףיוא רעדיל יד

 טלעפ סע .קידװערָאּפש ןוא ןייר זיא זרעפ רעד ,ףרַאש-שיטַאמַארגיּפע טפָא

 "עטסײגַאב עקידרעירפ ענעי ,טייקידרעטייה ענעי ,טיײקטכָאקעצ ענעי רעבָא

 .ןדלעפנעזָאר רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,גנור
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 טביירש רע סָאװ רעדיל עטסעב יד :סָאװ טָא טנַאסערעטניא זיא ייברעד
 רעד ףיוא רעדיל יד ןענעז ,גנושיוטנַא ןוא גנוקיטומטנַא ןופ געט יד ןיא
 רע זַא ,ךיז טגָאלק רע ואו רעדיל יד ,*?ץרַאה ןברָאטשעג, ַא ןופ עמעט

 ןענורעגסיוא ץעגרע זיא סע זַא ,"ערב ןקידרעירפ, םעד ןריואוועגנָא טָאה
 -רעּפ ןייר ןעוועג רעדיל עקיזָאדיד ןענעז .גנורעטסיײגַאב ןייז ןופ לַאװק רעד
 -קַאפ ןוא ןטקַאפ עלַאיצַאס ןופ קורדסיוא ןַא ןענעז ייז ךיוא רעדָא ,עכעלנעז
 -עג וצ טייקרַאבליפ רעשירעטכיד סדלעפנצזָאר ףיוא זייוונָא ןַא ןוא ןרָאט
 ?ןעגנורעדנע ןוא ןעגנומיטש עכעלטפַאשלעז

 6 לא

 טביירש "טפנוקוצ; רעד ןופ ייליבוי ןקירעי-ךעצ םוצ לקיטרַא ןַא ןיא
 זַא ,טעדנירגעג ךיז טָאה לַאנרושז רעד ןעו ,טייצ רעד ןגעוו ןיסעיל .א
 ,ןגרָאמ ריא ,טנגוי (סגנוגעװַאב רעד) ריא ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד;
 ,.. ײטרַאּפ ןייא ,תמא ןייא ,הרות ןייא טַאהעג רימ ןבָאה ןַאד .עיזעָאּפ ריא
 טָאה עכלעוו ,עיצולַאװער עלַאיצַאס יד ןגרָאמ-טנייה טרַאװרעד ןבָאה רימ

 סונעװ ןיטעג יד יװ יױזַא ,טייקכעלרעה רעלופ ןיא ןעגניוּפשסױרַא טלָאזעג

 -- רעטייוו ןיסעיל טבייױש -- רעבָא רעטציא;ק ."סעילַאװכ עדנעזיורב יד ןופ
 טכיליפ ןעגנילק רעדיל עיינ יד .רעדיל ערעדנַא ,ןטייצ ערעדנא ןענעז

 ןעגנורעדנע ליפ ןיוש ןענעז ןַאד טייז .ערעדנַא ןענעז ייז רעבָא ,רעקירעיורט
 .ןעגנורּפשעגסױרַא טינ ץלַא ךָאנ זיא ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןוא ,ןעמוקעגרָאפ
 תוקולחמ ןופ ןטש רעד .ןענָאיצולָאװער-ײטרַאּפ רָאנ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענעז סע
 ןופ שינעביײלברעביא עטצעל יד ןוא ,ןעייר ערעודנוא ןיא גנַאל ןיוש טצנַאט

 יד ךרוד רימ ןבעל קיפיולרָאפ ,,.טדניװשרַאֿפ טעטיװיאַאנ ןוא עיזעָאּפ

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןעוו ,גנוגעװַאב רעשידיי רעד ןיא ארע רעד ןופ טייצ
 רענעלק טרעװ ,ךיז טכוד ,ץלַא ןעװו ,לַאפּפָא ףיוא זדנוא ַאב טייג םָארטש
 ."רעקירעדינ ןֹוא רעכַאװש

 -ַאװש ,רענעלק;א ןרָאװעג זיא ץלַא ןעו טייצ רעד ןיא רעפעגמוא ןוא
 סָאד .ץרַאה עטיוט ַא; דיל ןייז דלעפנעזָאר טביירש "רעקירעדינ ןוא רעכ
 ךעלנײשרַאװ זיא ןוא ,1904 ןיא "טפנוקוצ, רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא דיל
 ,זיא ץלַא ןעוו ,טייצ רעד םורַא סלַאפנעדעי .רעירפ סָאװטע ןרָאװעג ןבירשעגנָא
 ךיא ."רעקירעדינ ןוא רעכַאװש ,רענעלק; ןרָאװעג ,זָאנגַאיד סניסעיל טיול
 :דיל עצנַאג סָאד ריטיצ

 טליּפטעג לָאמַא טָאה עפרַאה ןײימ

 (עגנולטרַאֿפ טלעװ יד טָאה הא

 ,טליפעג טָאה עלעז עצנַאג ןיײמ

 ,.ןעגנוזעג ץרַאה עצנַאג ןיײיצמ

 ןעזעג ץלַא א ץלַא טָאה גוט ןײמ

 ןךעצמוורַאֿפ ץלַא טָטחה רעיױט ןײמ
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 ןערב ןדליװ ַא טימ זיא דיל ןײמ

 .ןעמוקעגסױרַא רימ יב

 ,טליקעגּפָא ךימ טײצ יד טָאה ךָאד

 ,טליּפש ענײמ עּפרַאה יד ,גניז ךיא

 .ןוגינ ןבלעז םעד טינ רָאנ

 ףערב רעטשרע רעד טלעפ סע ,ָאטינ

 ןעק ךיא א רעֶקַא דיא ,ךוז ךיא

 .ןגירק טינ קירוצ רעמ םיא

 דיל סעגנוי ץעגרע וטסיב ואװ

 ,רעײפ ַא טימ ועגנוזעג

 טילגעג טָאה סָאװ ,טבערטשעג טָאה סָאװ

 ?רעײרפ ןכַאמ וצ טלעװ יד

 ,ןלפ רעד זיא ואװ ,הכרב יד זיא ואװ

 ?ןענופשעג שטנואװ ןײמ טָאה סָאװ

 ,וז א "דיאג ןטשרע ןײמ ךוז דיא

 .ןענוררַאפ זיא רע ,סױא ןוא

 ,םַאלּפ רעטשרע רעד זיא ןטָאלרַאּפ

 -- םי סנבעל ןדליװ יא טגיזַאב

 .ןברק סלַאזקיש סעד זיא רע

 ,ֿפָארַא טלַאק רעױרט ןײמ טמוק טצעי

 ֿפָאק טפ טמוק רע -- טינ ןצרַאה ןופ

 .ןברָאטשעג רימ זיא ץרַאה ןײמ

 עטייווצ סָאד סע זיא רעדיל עטלמַאזעג ךוב ןיא סָאװ ,דיל רעדנַא ןַא ןנא

 : רעטרעוו ערָאלק רעייז עקיזָאדיד טימ ךיז טקידנערַאפ ,"ץרַאה ןטיוט; ןכָאנ

 ,ןבערטש ןײד ןוא ןפַאה ןײד םעג

 -- וצ ײז קעד ןוא טימ ײז םענ

 (בעל םײיב טפמעקעג טסיזמוא טסַאה

 ווד יװ טױט ןענעז יײז ,עז

 ןופ סענורטס יד קיטכעמ ןוא טרַאצ ןָא ןריר? סָאװ ןדייל יד ןענעז יאדוװַא

 רענעגייא ןייז ןופ ןדייל יד, ,סיוא ךיז טקירד רעגינ יװ ,"לדיפ רעטכיד ןייז

 לרוג רעד ןוא ןכייצ רעד רעבָא ."טייקכעלנעזרעּפ רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ

 -כעלנעזרעּפ עשירעטכיד עקיזָאד יד ךיז טגעװַאב ןוא טייטש סע ןכלעוו רעטנוא

 יד ןענעז סָאד .עלַאיצָאס רָאנ ,עלעודיווידניא ןייק טינ לָאמַארעדיװ ןענעז ,טייק

 זיא סָאװ ,רעטכיד ןלַאיצָאס ַא ןופ רָאנ ,"רעטכיד-ךיא; ןייק ןופ טינ ןדייל

 טסיזמוא ןוא .םיא םורַא ןעגנורעדנע יד ּוצ וויטיסנעס רעטעמָארַאב ַא יװ
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 -עגנייא ךיז ןבָאה, סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ?עקיפיואנביואק יו רעגינ טנכיײצַאב
 ןעוו ."רעטכיד רעלַאיצָאס ַא ,רעפמעק רעלַאיצַאס ַא זיא דלעפנעזָאר זַא ,טדער
 רָאלק ץנַאג רע טגָאז ,"ךיא ןטשרע; ןייז טלעפייווצרַאפ ױזַא טכוז דלעפנעזָאר
 טרּפ םעד ןיא רעטכיד רעד לָאז סָאװרַאפ ןוא .טניימ רע "ךיא, ַא רַאפ סָאװ
 םענעי ןופ "ףךיא; רעד זיא סע ?רעקיטירק םנופ טבױלגַאב רעקינייוו  ןייז
 ;עוומ רעד וצ טדער רע) טנָאקעג טָאה סָאװ ,רעטכיד

 ןסײמשרַאּפ יי
 ,דניק וא בײװ ןצ טכילפ עסיורג ןיימ
 ןסיירעצ דנַאב-רדרע ןדעיַא
 ...טניװ טימ ןעילפ זָאל וא

 ,ענימ רעטשטנעבעג ןײד ןיא רַאנ וא
 קילב א ריד ײב טסײרט ַא טכוזעג
 עגירג ,עגנוי קיבײא יד ןעזעג

 ? ךיִלג וופ רעגטרעגטסול עטײמולבַאב

 ,עיװעג ןַאד רימ וטסָאה םיט ףיױוא

 ,טפַאש ןא טגָטצרַאֿפ טײטש סָאװ ,םיא ףױא

 ,ןזיר יד ןופ ןטסערג סעד םיא ףיױוא

 ,טפַארק ןײז ,טײקיטכעמלַא ןייז ףיוא

 ,םיגפ ןרַאד ןטציװשרַאֿפ ןײז ףיױא

 -- טסיװ ןא טגײװרַאּפ ,סײה עמירַא ןײז

 םיאווש עוײז רַאפ טגָאלק7 סָאװ ,םיא ףױא

 .טסיזמוא ײז רַאפ ךיז טרעפָא הא

 טָאה סָאװ, ךות ריא טול לַאיצָאס ,עזומ עקיזָאדיד טָא ןעוועג זיא סע ןוא
 ,"ןרעק , םעד טייזרַאפ םיא

 ,דיל ןדליװ רעמַאלפ םענעי ןופ

 ןרעטש יד ןצט רעײפ ןײז טסיש סָאװ

 טילב עטָאג רעדעי ןײז ןפ טא

 ,ןעסוופ טימ טצירּפשַאב םולב רעדנַא ןא

 ליפעג רעכעלשטגעמ רעדנַא ןא

 ןעסגורטעגכרוד עביל ןא טכיל טימ

 .ליג ןטסכעה םעד ןצ ךיז טסײר סָאװ

 םעד ךָאנ טפַאשקנעב יד ןוא *ץרַאה ןטױט, ןגעװ ןטנעמַאל עקיזָאדיד
 םָאס, טייקכעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,חוכ ןוא גנואווש ןשיאָארעה
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 סדלעפנעזָאר זַא ,תודע ןגָאז ,(ןָאטלימ) סגנירטס יד ּפיווס וט ילדוַאל טַאהוו

 ,ןָאטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה "טנַאלַאט ןייז, לייוו טינ ןעמוקעג זיא הדירי

 ?רוקמ, רעלַאיצָאס רעד לייוו רָאנ ,"ןרָאװעג רעטלע? םתס זיא רע לייוו טינ ןוא

 לָאמַא סָאװ ןוא ןסקָאװעג זיא סע יןענעקירטסיוא ןעמונעג טָאה ןפַאש ןייז ןופ

 רענַאקירעמַא רעשידיי רעד ןוא ןדלעפנעזָאר ןשיווצ סיר רעד ןרָאװעג רעפרַאש

 רעשינַאגרָא ןייז ןופ םידעפ יד ןסירעגרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה סע .טייקכעלקריוו

 -עגניייא ,טלזדניארַאפ לַאיצָאס ןרָאװעג זיא רע .ללכ ןטימ טײקנסקָאװעגנעמַאזוצ

 ןוא סעדווירק עכעלניילק טפָא ןוא עכעלנעזרעּפ ןופ תומא תלד ןיא טמיוצ

 ןלענָאיצָאמע ןייז ןופ עזַאב יד טרעלעמשרַאפ רעבירעד ךיז טָאה סע .תונעט

 ךעלנעזרעּפ רעמ סָאװ ןוא ,ןיילק ןוא ןיילַא ןרָאװעג זיא רע .ןפַאש ןשירעטכיד

 .ךעלניילק רעמ ץלַא

 ןבָאה ,ןרָאי עקיזָאדיד ןיא טביירש רע סָאװ ,רעדיל-ייוו עכעלנעזרעּפ יד

 ןוא טײקנגָאלשרעד ןופ ןלייצרעד ייז .טרעוו ןשיפַארגָאיב ןסיורג א ךעלריטַאנ

 לענָאיציזָאּפמָאק ןענעז רעדיל יד ןופ עקינייא .ןבעל ןיא טיײקגדרָאעגנייא-טינ

 ,דיל ַא ןביירשנָא טנַאקעג קידנעטש ףוס-לכ-ףוס טָאה דלעפנעזָאר .טוג טפָא

 -רעטסיימ-ןזרעפ סדלעפנעזָאר רעבָא .רעטסיימ-ןזרעפ רעד ןליפ ךיז לָאז סע ואוו

 וצ ליצ םעד טניד יז ןעוו ,טרעוװ ןשיטעָאּפ ןטכע ןַא ןַאד זיולב טָאה טפַאש

 סָאד .ןעגנובעלרעביא ענייז ןופ סוג-עוװַאל ןקיטולג םעד ןעמערופ ןוא ןרעטסיימ

 ןיק טינ ןענעז סָאד ןעװ ,ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא טפַאש רע סָאװ עטסעב

 סָאװ ,ןשינעשעג עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס עכעלנייוועגרעסיוא ןגעו רעדיל

 רעדיל יד ןענעז ,דרַאב ןלַאיצָאס ןופ טסייג םעד יינספיוא םיא ןיא ףיוא-ןקעוו

 ןייז ןופ עידעגַארט רעד ןגעוו לעיצעּפס ןפַאש ןייז ןופ תוהמ םעד ןגעוו

 "עג? םיא זיא ץרַאה'ס סָאװ סָאד ,ןוז ןייז ןופ טוט ןגעוו ןוא *ץרַאה ןטיוט,

 סָאװ ,טקַאפ רעד יװ רעמ ליפ גנולפייווצרַאפ ןייז ןופ לַאװק רעד זיא "ןברָאטש

 "עגרעביא טָאה םיא ןעװ טייצ רעד ןיא לייוו .טכעלש לעירעטַאמ זיא םיא

 "רַאפ/ טנָאקעג ,רעידַאנערג סענייה יװ ,רע טָאה ,עזומ עלַאיצָאס יד טקיטלעוװ

 ןסיירעצ דנַאב"דרע ןדעי ןוא דניק ןוא בייוו וצ טכילפ עסיורג ןייז ןסיימש

 ."טניוו ןטימ ןעילפ ןזָאל ןוא

 ירַאפ עשירעטכיד סדלעפנעזָאר ןרעלקרעד טינ ןָאק ןעמ יװ טקנוּפ ןוא

 עכַאפנייאק יד טימ טנַאקַאב ןעוועג טינ זיא רע סָאװ םעד טימ גנוקיטעּפש

 עקיטייצירפ ןייז ןרעלקרעד טינ ךיוא ןעמ ןָאק יװַא ,"קירטעמ ןופ םיללכ

 טָאה הדירי סדלעפנעזָאר ,"ןרָאװעג רעטלעק זיא רע סָאװ ,םעד טימ הדירי

 רעכעלרעדנואוו וצ ןכיירגרעד ןטעָאּפ עסיורג ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ןביוהעגנָא ךיז

 עכָאּפע ןייא ןופ רעטכיד ַא ןעוועג רעבָא זיא רע .טייקפייר ןוא טייקרעטיילעג

 רעבירעד םיא זיא --- עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא עכָאּפע רעלַאיצָאס רעד ןופ ---

 טרובעגרעדיװ עשיטעָאּפ ַא ,ןעניסעיל ןוא ןשאוהי יװ ,טרעשַאב ןעוועג טינ

 ,רענעט עיינ ןופ שימעג ַא;? ןרעה ןעמונעג ךיז טָאה סע ןעוו עכָאּפע רעד ןיא

 ןבילבעג זיא םיא .,"קיזומ ערעגניי ַא
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 רעגעי קילײה א ביל 20. 2.
 ,סירבַאּפ רעד ןפ ץכערק רענעסעגרַאּפ
 ,ענימ רעד ןופ ןא םי ןופ ,דלעפ ןופ
 ימ ןײז טקנעש רבח ןיימ רָאנ ואװ
 האוש טימ םיִא ןלָאצ סָאװ יד רַאפ
 .זעָאֹּפ ןײמ זיא קיטײװ ןייז
 ,עריל יד ןָא רימ טנַָאט לַאזקיש ןייז

 םעד ןייטשיײב טנַאקעג טשינ ךָאד ,סױא טעז סע יו ,רעבָא טָאה רע

 יד ןעוועג הכזמ ןוא ,"קיומ רערעגנײיג רעד טימ ןטסעמרַאֿפ וצ ךיז ןויסנ

 רעד ףיוא קיריל רעלעודיוידניא ןייר ןופ ךוב ַא טימ רוטַארעטיל עשידיי

 ,"ףבילא ןופ עמעט ?"רעקיבייא,

 טָאה ָאד זַא ,ןעו וצ זןיא "עביל ןופ ךוב, םוצ עדעררָאפ רעד ןופ ןיוש

 יװ ?ןטנעדַאקעד יד ,"סעקענש עגנויא יד ןזייוו וצ ןעמונרַאפ ךיִז דלעפנעזָאר

 ,ןזייװַאב ךיוא עקַאט סגעװ ןייא ןיא ןוא .?עביל, ןגעוו ןעגניז ףרַאד ןעמ ױזַא

 ןַאק סעמעט עשיטַארע ףיוא ךיוא רָאנ ,סעמעט עלַאיצַאס ףיוא רָאנ טינ זַא

 ,תונושל עלַא ןוא ןטייצ עלַא ןופ רעטכיד עסיורג יד טימ ןכיילגרַאפ ךיז רע
 ףיױא ןיװַאב לָאמ ןקירעביא ןָא ןבָאה רעדיל עקיזָאדיד דָארג רעבָא

 עכַאּפע ןייא ןופ ןצינערג יד ןיא ןסָאלשעגנייא ןעוועג זיא דלעפנעזָאד לפיוו

 ןופ טײקיסַאּפ ןוא עמרָאפ רַאפ ליפעג רעשירעלטסניק ןייז לפיוו ףיוא ןוא

 ןצינערג עקיזָאדיד רעביא ןבייהרעבירא טנַאקעג טינ ךיז טָאה קורדסיוא

 רעמ ןעװעג םיא ךיז ןטלָאװ רעדיל יד זַא ,ךעלגעמ ךעליירג זיא סע

 קַאמשעג גונעג ןוא קיטירקטסבלעז רעמ טָאהעג טלָאװ רע ןעוו ,ןבעגעגנייא

 -שג ןלַארּפטױא ןָאק טָאװ ,שידיי רעשיטַאמָאידיא רעקיטסערק ןייז זַא ,ןליפ וצ

 -רעפ ןוא ןכַאז ןסייררעטנורַא ןוא ןעלּפמעטש .,ןעגנוניישרעד ןקעדפיוא ,ןליפ

 טייקידתודוס ןוא טײקטריניפַאר יד ,טײקנטלַאהעגנייא יד טינ טגָאמרַאפ ,ןענָאז

 -רַאֿפ ןוא חפט ַא ןקעדפיוא זיא רקיע רעד ואוו עמעט א ןעלקיװרעדנַאנַאפ וצ

 ר ,םיחפט ןקעד

 םינמס עלַא טימ --- ץלַא ןגָאוסױא טלָאװעג אקווד טָאה דלעפנעזָאר ןוא

 ךיז טָאה עטעג יװ ,ןָאטעג סָאד טָאה ענייה יו יױזַא טָא ,ןטייהלצנייא ןוא

 טנַאקעג טָאה עטעג סָאװ רעבָא ."סעיגעלע עשימיור, ענייז ןיא טביולרעד
 ףיוא דלעפנעזָאר טָאה ,רַאגלואװ ןרעו טינ ךָאד ןוא שטייד ןייז ףיוא ןגָאז
 ,גלָאפרעד ןקיבלעזמעד טימ ןגָאז טנָאקעג טינ שידיי ןייז

 רעיז רשפא ןעגנילק ,שטייד סעטעג ףיוא סלַאפנדעי ,שטייד ףיוא
 ;: תורוש עניױזַא לדייא ןוא ןייפ

 סגעזומ ןעכילביל םעד ךיא סעדניא ,סטכיג ךימ ךיא רהעלעב דנוא

 5 באגיה ןטפיה יד עדײל דגנַאה יד ,עהעפש ןעצרַאפ
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 ,ןעכײלגרַאֿפ ןוא טנעד ךיא ;טכער טסרע רַאמרַאמ ןעד ךיא טהעטשרעפ ןַאד

 .טגַאה רעדנעהעז טימ עלהיפ ,גוא ןעדנעלהיפ טימ עהעז

 בנַא ןבָאה "טנַאה רעדנעהעז; טימ ןליפ ןוא "גיוא ןדנעליפ, טימ ןעז סָאד

 ןפַאש וצ ןביוהעגנָא טייצ רענעי וצ ןבָאה סָאװ ,?ןטנעדַאקעד; יד טנָאקעג דָארג
 -ָארע רַאפ טנעמורטסניא:ךַארּפש ןוויטיסנעס ןוא ןטריניפַאר ַא שידיי ףיוא
 סָאװ ,שידיי סדלעפנעזָאר ףיא רעבָא .םזילַאוסנעס ןשיטעטסע ןוא ןעמזיציט

 "נעס ןוא ןעמזיציטָארע יד ןבָאה ,טצוּפעגסיוא שיאערעטנַאלַאג וצרעד ךיז טָאה
 :ױזַא ןעגנולקעג ןטפיה ןוא סמעזוב יד םורַא ןעגנוריּפש עלעוס

 טפוד ןט ךלימ ןא ףָאטשגעזיױר ריא ביל ךיא

 ,טוואורפ ליבסגַאמ ןדעי לכײמש רעסיז ריא

 דלָאג ןיג טמַארעגנײא רעַײפ זיא קילב ריא

 ?דלָאה ןבָאה טינ ןוא ןעו ריא ןעק רעװ

 ,בלַאוש רעד ןפ ץפיּפ רעד זיא טרָאװ ריא

 ,בלאז ןרערג רעגני זיא םעטַט ריא

 טגעװַאב ןלעװ ײװצ יװ ןטסורב עריא

 .טקערט יז א עלעז יד ןעלקָאט יז

 : טביירש עטעג ןעוו

 ,טקילפעג ךיא םעד ,סוָארטש רעד

 לַאמדגעזװַאט ריד טסירג

 טקיבעג טּפָא ךימ עבָאה ךיא

 טטירדעג ץרעה סגא סגיא דנוא

 .לַאמדנעזַאט עליפ ,דא

 -עג סלַאפנדעי טרעוו סע .עיזעָאּפ עטוג שטייד ףיוא ךעלניײשרַאװ סָאד זיא
 ענױזַא ןענעז שטייד ןיא רשפא .רעדיל-עביל סעטעג ןופ רעטסומ סלַא טכַארב

 -רַאפ לאמדנעסואט ןוא טקילפעג ,טקירדעג ,טקיבעג יװ ןעמַארג ןוא רעטרעוו
 רעטנַאלַאג ןוא רעטנַאגעלע רַאפ ייז ןכַאמ סָאװ ,ןכַאז ןוא ןפירגַאב טימ ןדנוב
 ,טייקבעלרעטיר ןופ םעט-ייב ַא ךעלניײשרַאװ ךיז ןיא ןבָאה יז ,עיזאוטרוק

 ןוא טקירדעג ,טקיבעג ,טקילפעג שידי ףיױא רעבָא טָאה דלעפנעזָאר ןעוו

 עכעלרעכעל טימ טריאַאיצָאסַא רעטרעוו יד ךיז ןבָאה -- טילגעג ןוא טינקעג

 ענעי אקווד ןוא .שימָאק ןעגנולקעג ,"ןעבַאהרע, טָאטשנַא ןוא סעיצַאוטיס

 -עג/ ךיז טָאה דלעפנעזָאר סָאװ ,"םיניבמ-רוטַארעטיל עכעלרע ןוא עתמא;

 םעד ןיא ןעקנַאדעג יד זַא ,ןענעקרעד ןלעװ ייז זַא קנַאדעג ןטימ טלכיימש

 -רעטיײברַא יד יו טקנוּפ ,עטבעלעגכרוד עתמא ןענייז עביל ןופ ךוב ןקיזָאד

 -עטיל עכעלרע יד אקוד -- "ןעגנַאזעג-רוטַאנ ןוא רעדיל עלַאנָאיצַאנ ,רעדיל
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 ןרָאװעג טריקַאש ןענעז ,לשמל ןרעּפלַאה בייל השמ ַא יװ ,םיניבמ-רוטַאר
 .רעדיל יד ןופ

 -עביל ןקידתועינצ ןליטש רַאפ רענעט יד טנָאמרַאפ טָאה דלעפנעזָאר זַא

 עכעלרעדנואוו יד ןיא ןענַאמרעד וצ ךיז גונעג זיא סע .טנַאקַאב זיא ,דיל
 : תורוש עשידָאלעמ

 ,ביל לגיוּפ ַא ,סיז לגיופ ַָא

 ...בירט זיא ץרַאה ןײמ יװ וטסײװ יװ

 ,רעדיל-עביל עקידרעטעּפש ענייז ןיא רעבָא ,"טינ ךימ ךוזע דיל םעד ןיא רעדָא

 .ךעלטסניק ױזַא רעבָא יז זיא ,עשירעמשטייד ןייק טינ זיא ךַארּפש יד שטָאכ
 ַא ויא ןײלַא םעד בילוצ זיולב ןיוש זַא ,טצוּפרַאפ זָאלקַאמשעג יױזַא ,ןייש

 זַא ,ןייז וליפֲא לָאז ןוא ?עטבעלעגכרוד ןענעז רעדיל יד יצ קפס רעסיורג

 :ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,טליפעג ױזַא תמאב טָאה דלעפנעזָאר

 ,טילב עגימ ןײד

 ,טילג םיזוב ןײד

 ...םיִג ךע טיג תסחג רגגַאל רָאנ

 : רעדָא

 רָאג ךיז טכַאד ךָאד טסיב וד
 ,רָאה לטניב ַא יב ַא
 בײל ליפוצ טשירָאג טא
 "םיִב א ַא רָאנ ךיז טכַאד ךָאד טסיב
 -- ,סיז ױזַא וטסיב ךָאד
 !בײװ טסיב

 ,עכעלנעזרעפ ןייר סָאד ןַא ,זייװַאב רעקידעביא ןַא תורוש עקיזָאדיד ןענעז

 -רעביא עכעלנעזרעפ ןייז .ַאולּפמַא ןייז ןעוועג טינ זיא עמיטניא-שיכיא סָאד

 ןשיטָארע-שיגָאלַאיב ןייק טינ ןוא ןלַאיצָאס ַא ןכָאה טפרַאדעג טָאה גנובעל

 ןוא שיזיפ טבעל רעטכיד ַא סָאװ ץלַא טינ ןוא .עיזעָאּפ ןרעו וצ לומיטס

 גנבעלרעביא עדעי טינ לייו .ןביירשפיוא ןָאק ןוא רע זומ ,רעביא קיטסייג

 רעד ןיא לָאר ןוא גנוריאוטיס רעשירָאטסיה ןייז רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא

 ,רוטַארעטיל

 ןוא לָאר רעטכיד ןייז ןופ ןײגסױרַא טגעלפ דלעפנעזָאר סירָאמ ןעוו ןוא

 ?ןפַאלקש ןוא ןדיא ייב טרעװ ןוא גנַאר, ןייז ןופ ןצינערג יד ןטערטרעבירַא

 טּפיוה יד זיא סָאד ןוא .רַאגלואו ןוא קיליב ןרעוו קידנעטש טעמכ רע טגעלפ

 ןיא לַאפכױרד רעטפַאהרעטסומ ַאזַא זיא "עביל ןופ ךוב; ןייז סָאװרַאפ הביס
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
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 -עביל ענייז רָאנ טינ סָאװ זיא רעקיטכיו ןוא רעגרע רעבָא זיא סָאװ
 טפָא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןבָאה רעדיל ערעדנַא ךס ַא ךיוא רָאנ ,רעדיל
 טגעלפ רע סָאװ ,ןטקַאט עשיטַאמַארד עקרַאטש יד .סעידָארַאּפ יו ןעגנולקעג

 יו ןגעלפ רעדיל עקיזָאד יד רַאפ ןצונַאב טנעמַארעּפמעט ןוא טייהניואוועג טיול
 עקידכעבענ ןוא עכעלניילק יד ךיז רעטניה ןזָאל ןוא ןענַאּפשרעבירַא סעּפע
 עקילָאמַא יד ןופ ןבילבעג םיא זיא סָאװ ,גנואווש רעקיגוצסיורג רעד ,ןוויטָאמ

 רעד טימ ,ליפעג ןופ טײקלַאיװירט רעד טימ טרינָאמרַאה טינ סעּפע טָאה ןרָאי

 יד ,סעדווירק עכעלניילק-ךעלקנערק יד טימ ןוא גנַאלרַאפ ןופ טייקינרעזימ

 ,עכַאװש ףיוא טלָאװ רע יװ ,רעדיל יד ףיוא שיּפעל ןגעלעג ןענעז ןסָאמ-ןזרעפ

 טלעפעג טושּפ םיא טָאה סע .רעדיילק עסיורג-וצ ןָאטעגנָא םיפוג עטרעצעגסיוא
 ןקיטכעמ ןוא ןקיגוצסיורג ןקילָאמַא .ןייז ןופ ןעמרָאפ יד ןליפוצסיוא ףָאטש
 ץעז ןקיטכעמ םעד טָא רַאפ ,םענייז דיל םעד טָא רַאפ --- לייוו .דיל ןלַאיצַאס

 טפרַאדעג דלעפנעזָאר טָאה ליּפשפיוא ןקידמערוטש םעד טָא רַאפ ,ןצַאט יד ןיא
 ןייז ;ןעוועג זיא ןיילַא רע יו ,ערעסערג ןכַאז טימ ןדנוברַאפ ןוא ןעמונעגכרוד ןייז
 ,סעדווירק עכעלניילק עכעלנעזרעּפ ןוא טייקיטכיזטסבלעז ,םזיאָאגע ןופ יירפ
 ןַאד ןיולב לייו .טפַארק-רעטכיד ןייז ןסעגעגפיוא ןוא ןסעגעצ ןבָאה סָאװ
 -- ןעװעג טינ גנַאפנָא ןיא זיא סע ךעלנעזרעּפ יװ ,ליפעג רעדעי ןייז ןעוו
 ןופ טסעטָארּפ ןרענָאיצולָאװער ןקיטכעמ םעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה
 ןייז ןופ לַאװק רעשילַאקיוװמ רעפיט רעד ןעוו ןַאד זיולב ;עטקירדרעטנוא
 טָאה -- "ץכערק א ספַאלקש; םעד ןופ ןרָאװעג טמערוטשעגפיוא זיא גנוטכיד
 קידנעטש טינ בוא ,ןקרַאטש ַא טימ טרעקַאלפעג ןוא ?טרידָאלּפסקע; דיל ןייז
 "עג ןרערט עטכַאמעג-טינ טימ טָאה רע ןעוו ןַאד זיולב ןוא ,םַאלפ םענייר
 ךיא טבעװשעגמורַא "ןבערטש סעכיוהא ַא טָאה ,"ןענָאילימ יד, ףיוא טנייוו
 טָאה רע ןעװ ןַאד זיולב ןוא ,לרוג םענעגייא ןייז ףיוא ןייוועג םעד ןיא
 ןטמערוטשעצ ַא ןופ "שיור ןוא םעראילק םעד טימ טעמרַאילעג ןוא טשיורעג
 רעקידארומ; רענעי טרעהעג דיל ןייז ןיא ךיז טָאה ,וויטקעלָאק ןטזיורבעצ ןוא

 סָאװ ,"לַאנק

 טכַארק ןוא טמורב הוא ,טשיור ווא טכליה

 .טכַאג רעד ףױא דחפ ַא טפרַאװ א

 ױזַא זיא םיא טימ סָאװ ,לַאנק רעכעלרעדנואוו ןוא רעקידארומ רענעי טָא

 -םיוא ןכַאמ לָאמנייא טינ ךָאנ טעװ סָאװ דיל סָאד -- דיל סדלעפנעזָאר סיורג

 רעד ןרעוו ,ןכיגניא רָאג רשפא טסייו רעוו ,טעוװ סָאװ ןוא רעצרעה ןרעטיצ
 ,דיל ןשידיי ןשימַאניד ןוא ןקיטפערק ,ןטײנַאב ַא רַאפ רעטסומ רעד ןוא לַאװק
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 עז אדידדצמיש אאאסז וכ

 ןענייז סע ןוא ןברָאטשעג זיא שָאוהי טניז קעװַא ןענייז רָאי קיצנַאװצ
 ןָא טימ רעקיסַאלק ַא זיא רע .תועד-יקולח עפרַאש ןַארַאפ ץלַא ךָאנ םיא ןגעוו

 -עטיל רועיש ַא ןָא טימ רעקיסַאלק ַא זיא רע ,רעדיל עשיסַאלק-טינ רועיש ַא
 ןקיטלַאטשעגוצסיױרַא םיא ,ןענעקרעד וצ םיא ,ןעניפעגוצסיוא םיא .קַארב ןשירַאר
 .ךַאז עטכייל ןייק טינ רעבירעד זיא ןלַאירעטַאמ עברוה רעד רעטניה ןופ

 ,גנוניימ א וליפַא .רעדיל ןופ דלַאװ םעד ןיא ןעזרעד ֹוצ ןשָאוהי רעווש

 ױזַא טינ ןוא .ןפַאש וצ םיא ןגעוו רעווש ךיז זיא ,עטמיטשַאב ןוא עטסעפ ַא
 םעד רעביא יו ,טייקטשימעג רעד רעביא יוװ ,טײקיטרַאנדײשרַאפ רעד בילוצ
 : ,ןבטעש ןרעייהעגמוא

 ןעזרעד וצ םיא זיא סע טכייל יװ .ןדלעפנעזָאר טימ זיא סע שרעדנַא יו
 ןוא טרעוװ ןייז ןגעו תועד-יקולח ןעוועג ןעוו ןענייז סע ביוא .ןליפרעד ןוא
 רַאפ סָאװ ,עלַא טנייה ןיוש ךָאד ןסייוו .ןדנואוושרַאפ גנַאל ןיוש ייז ןענייז ,תוהמ
 ךיז רע טָאה ברעה ןייז רַאֿפ .ןעוועג זיא רע טפַארק עשיכיטס ןוא עסיורג ַא
 רעייפ, ןייז ןסָאשעג רע טָאה ןַאקלואוו ַא יוװ ןוא ןַאקלואוו םעד ןבילקעגסיוא

 "ןרעטש יד וצ

 טקוקעג טינ ,ליוו רע סָאװ ןוא זיא רע רעוו טסואוועג טָאה דלעפנעזָאר

 רע דצ ַא רַאפ סָאװ וצ טסואוועג רע טָאה ,ןעגנולקַאװ עשיטילָאּפ ענייז ףיוא

 ןעװעג זיא רע .סקלָאפ םעד רע ןוא קלָאפ סָאד ןעוועג זיא סנייז .טרעהעג

 ןייז ןוא רוביצ-חילש ןייז ,רָארוקָארּפ סקלָאפ םעד ןוא טַאקָאװדַא סקלָאפ םעד

 לָאמ לפיוו ןוא קלָאפ ןופ לרוג םעד ףיוא טנייועג רע טָאה לָאמ לפיוו .חיכומ

 לָאמ ןייא טינ .לרוג םענעגייא ןייז ףיוא טגָאלקעג ךיז קלָאפ ןרַאפ רע טָאה
 טלייװרעדסיוא זיא רע סָאװ ,םעד טימ טלבויעג ןורעפ עקיטכעמ ןיא רע טָאה

 ואוו ,רעדיל ןייק טינ םיא ייב ןלעפ סע ןוא ,ןענָאילימ ןופ רעטכיד רעד ןייז וצ
 טימ םיא ןלָאצ ןענָאילימ יד סָאװרַאפ טציירעצ ןוא ךעלניילק ךיז טרעזייב רע
 .ךעלדנער ענעדלָאג ןייק טימ טינ ןוא ןרערט

 עמַאס יד טימ ןדנובעג ןוא טּפונקעג ןעוװעג רעבָא רע זיא קידנעטש
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 טסואוועג טינ רַאפרעד טָאה רע .קלָאפ ןשידי םעד ןופ ןטכיש עטסטיירב
 -ַאטעמ ןוא ןעגנולדנַאװ ןייק ןופ טסואוועג טינ טָאה רע .רענעט ענלַאה ןייק ןופ
 ךיז טָאה רע רעבָא ,ןלַאפעג ןוא ןגיטשעג זיא רע ,ןסקָאװעג זיא רע ,ןזָאפרָאמ
 ןיק טימ טעוװעטרילפעג טינ ןוא טָאג ןייק טכוזעג טינ טָאה רע .ןטיבעג טינ
 ,רעטעג

 טָאה טעּפעשטעג םיא ןעמ טָאה ,טנייועג רע טָאה ןָאטעג ייוו םיא טָאה
 רע טָאה ,טקידיײלַאב רעדָא טעדווירקעג ןעוועג רע זיא ,ןייז סרוד טנָאקעג רע
 ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ רעדָא ןָאטנָא השעמ א ךיז טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג
 -לעוטקעלעטניא ןוא עיצַאנגיזער רעשיפָאזָאליפ ןייק ןופ .דנילב טרעוו רע זַא
 לַאװק ַא יו לופ זיא רע .טסואוועג טינ רע טָאה סאירטו-ָאלקש עשיטעלמַאה

 ָאד רע זיא ןטפירש ענייז ןָאט ןפע ןַא טינ לָאז ןעמ ואוו .רערט ַא יוװ ץנַאג ןוא
 טימ ןוא דלַאב ודנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא רע .תונורסח ןוא תולעמ ענייז טימ

 רעדיל ענייז ןעמענוצפיוא ןפוא רעזדנוא ,סעיצקַאער ערעזדנוא ןוא ,לָאמ ַא

 ,רעקילָאמַאטימ ַא ןוא רעקידלַאב ַא זיא

 ,עכַאװש טּפָא ,עטשימעג ןענייז סעיצקַאער ערעזדנוא .ןשָאוהי טימ ױזַא טינ
 סָאװ ןוא רע ןגערפ וצ ףיוא טינ ךיז טרעה ןעמ .ערָאלקמוא ,ערעכיזמוא
 רע זיא יצ ןוא ,רעדיל ןביירש וצ םיא טגניווצ חוכ ַא רַאפ סָאװ .זיא שָאוהי
 רעד רָאנ ,ליוהרַאפ זיא דיל ןייז ןופ ןיימ רעד סָאװ טינ .רעטכיד ַא ללכּב

 .רעטקיטכעדרַאפ ַא טפָא זיא דיל ןופ םַאטשּפָא

 טינ ןוא רעדיל רעקילדנעצ סעשָאוהי דנַאנַאכָאנ ןענעיילרעביא ןָאק ןעמ

 לָאז ןעמ זַא ,טינ שודיח ןייק רעבירעד זיא סע .גנוטכיד ןופ םעט םעד ןליפ

 ַא ןיא ,ָאי בוא רעדָא ,רעטכיד ןייק טינ זיא שָאוהי זַא ,ןלעוּפ ךיז ייב ןענָאק
 ןייק טינ ביוא ןשימרעביא לָאז ןעמ זַא ,רעבָא טפערט סע ,רעטכיד רעטכעלש
 סָאװ ,דיל ַא וצ ןעמוק םיצולּפ ןוא ,רעכיּב יירד-ייווצ זיא ,ךעלטייז יירד-ייווצ

 ַאוַא ףיוא טייטש סָאװ דיל ַא ,גנוטכיד-סיורג ןופ טסייג טימ גָאלש ַא טיג
 זיא סָאװ סעּפע יו רעטנורַא ךייא וצ טקוק סע זַא ,לַאטסעדעּפ םענעביוהרעד

 ,קיבײא ןוא שיטעטסעיֵַאמ
 ןקידרעירפ ןצנַאג םעד לטובמו לטב לָאמ ןייא טימ טכַאמ דיל עקיזָאד סָאד

 סעּפע ןעמ טָאה רשפא זַא ,ןטכַארט וצ ןָא טבייה ןעמ .לייטרוא ןוא קורדנייא

 רעטכיד ַא זַא ,ךעלגעמ טינ ךָאד זיא סע .רעדיל עקידרעירפ יד ןיא ןעזרַאפ

 טנָאקעג טָאה ,דיל שיטעטסעיַאמ ַאזַא ,טנַאזָאּפמיא ַאזַא ןבירשעגנָא טָאה סָאװ

 ,טכעלש ייז ןענייז רָאנ טינ סָאװ ,רעדיל ןביירש סָאװרַאפ ַא ןָא ױזַא טַאלג

 -עמלטימ טימ וליפַא טדניברַאפ ןעמ סָאװ ץלַא ןופ ךּפיה רעד טולָאסבַא רָאנ

 .עיזעָאּפ רעקיס
 זַא ,קנַאדעג ןטימ רעדיל עקידרעירפ יד וצ םוא קירוצ ךיז ןעמ טרעק

 ,טסיזמוא .טרעוו ןשיטעָאּפ ַא טָאה סָאװ סעּפע ןַארַאפ ייז ןיא טרָאפ זיא רשפא

 רעמ ןעניפעג טינ ייז ןיא ןעמ ןָאק ,ןענעייל טינ רעדיל ענעי לָאז ןעמ לפיוו
 .עידָאזָארּפ רַאפ שוח ןסיוועג ַא יו

34 



 ןעמ טָאה רשפא .,לפייוצ רעינ א ןריובעג טרעוװו עיזיווער אזא ךָאנ
 ןַא זױלב סָאד זיא רשפא .דיל ןטוג ןיא םומ ַא סעּפע ןעזרעד וצ טלעפרַאפ

 סעּפע ,טכודעגסיוא זיולב ךיז סע טָאה רשפא .טוג זיא דיל סָאד זַא ,עיזוליא

 גנונָאמרעד ַא סעּפע ,טרירעג זדנוא טָאה סָאװ ,טנעמיטנעס רעשירעריפרַאפ ַא
 רשפא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .טנעיילעג טָאה ןעמ סָאװ דיל טוג רעדנַא ןַא ןופ

 רַאפ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ,עתמא סָאד רעדיל יד ןיא עטכעלש סָאד זיא
 ...שינעדנעלברַאפ ַא זיולב זיא עטוג סָאד ןוא ןשָאוהי

 לא לא
{: 

 ,ןטייוצ ַא וצ ךוב ןייא ןופ ןפיול עקיזָאד סָאד ,ןעלפייווצ עקיזָאד סָאד
 םענעגייא םוצ יורטוצמוא רעד טָא ,רערעדנַא ןַא וצ רעדיל עירעס ןייא ןופ
 ןױש זיא ,ןשָאוהי טימ תוכייש ןיא גנוניימ רענעגייא רעד וצ ןוא קורדנייא
 לייטרוארָאפ ןימ ַא סעּפע ךיז טפַאש סע יװ ןליפרעד לָאז ןעמ זַא ,גונעג ןײלַא
 ךיז ןלעװ ןופ הרדס עיינ ַא ןָא ךיז טבייה םעד טימ .רעדיל ענייז עגונב
 זיא ןעמ זַא ,ןגייצרעביא ךיז ןלעװ ןופ ,לייטרוארָאפ ןכעלגעמ ַא ןופ ןעיײרפַאב
 ןשינעלפייווצ ןופ הרדס עיינ ַא ןָא ךיז טבייה סע ; לייטרוארָאפ ַאזַא ןופ יירפ
 ,ןשָאוהי ןעניפעג וצ וואורּפ ַא ןיא יװַא טינ ןיוש לָאמ סָאד ,ןשינעגערּפּפָא ןוא
 ַא ,ָאי ןשָאוהי ןגעװ תמא םענעגייא םעד ןעניפעג ,ךיז ןעניפעג וצ יװ
 ...רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא שָאוהי זיא ָאיגוס ערעווש

 ןיא ןייא םיא ןלייט רעגלָאפכָאנ ןוא רערערַאפ עיירטעג סעשָאוהי ןליּפַא
 רעד שָאוהי ַא ןוא רעטשרע רעד שָאוהי ַא ןיא :ןטעָאּפ ערעדנוזַאב ייווצ
 ןוא ,"בעועג ןיא; דנעב ייוצ יד זיב רעדיל יד ןופ שָאוהי -- רעטייווצ
 טלָאװעג ןטלָאװ ןוא ןטייווצ םעד שָאוהי ןופ קרַאטש ןטלַאה ייז .רעטעּפש שָאוהי
 ןענייז יז .ןטשרע םעד שָאוהי ןופ רעדיל יד ןסעגרַאפ לָאז רוטַארעטיל יד זַא
 טשרע ךיז טבייה שָאוהי רעסיורג רעד ,שָאוהי רעתמא רעד זַא טגייצרעביא
 ,סנ ַא רַאפ רימ ןעייטש ןַאד ,ױזַא זיא סָאד ביוא ,1915 םורַא ןופ רעפעגמוא ןָא
 רעטכיד ַא ?טעטיאוניטנָאק ןזיא ואוו .רעדנואוו-זייב ןשירַארעטיל רעדָא
 -ַארעטיל ןייז ןופ לטרעפ יירד טעמכ רעדיל עטכעלש ןבירשעג ןבָאה לָאז סָאװ
 ןייק טינ סָאד זיא .רעדיל עסיורג ןביירש וצ ןבייהנָא םיצולּפ לָאז ןבעל ןשיר
 ? רעדנואוו

 ןסיורג ַא ןופ עיצַאטוּפער ןייז טָאה שָאוהי זַא ,רעבָא ךָאד זיא תמא רעד
 ,ןגָאז ןעמ לָאז ."בעוװעג ןיא, ןופ רעדיל יד רַאפ ןרָאי ליפ ןעמוקַאב רעטכיד
 ןרָאא עטשרע יד ןיא רעטכיד ןסיורג ַא ןעזעג ןשָאוהי ןיא ןבָאה סָאװ ענעי זַא
 סע .ךעלגעמ ץנַאג זיא סָאד ?םיניבמ ןייק ןעוועג טינ ןענייז ןפַאש ןייז ןופ
 רערעווש ַא ןופ ןעײרדסױרַא ךיז יװ ןפוא רעטכייל וצ ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ
 ןענייז רעצַאש עקיטנייה יד זַא ,טרעקרַאפ טקנוּפ ןייז ךָאד ןָאק סע .עגַארפ
 -רַאפ רעד יװ סעשָאוהי רערערַאפ ַאזַא לשמל ךָאד טָאה .טינ םיניבמ ןייק
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 טקנוּפ ןטלַאהעג גרעבדלָאג בא רעביירש רעשידיי-שיארבעה רענעברָאטש
 .רעדיל ןייק טינ ןענייז סעשָאוהי רעדיל ערעיינ יד אקווד זַא ,טרעקרַאפ

 טינ סעשָאוװהי רעדיל עקידרעירפ יד ןעמ רָאט ןייז טינ לָאז סע יװ
 שָאוהי ַא ,רעטשרע רעד שָאוהי ַא ןַארַאפ זיא סע ,תמא .ןובשח ןופ ןזָאלסױרַא
 רעבָא ןעמ ףרַאד ןעניפעג .רעטירד רעד שָאוהי ַא וליפַא ןוא רעטייווצ רעד
 יד ןענייז סָאװ ןעניפעגוצסיוא זיא קיטכיו .ןקיצנייא-ןוא-ןייא םעד שָאוהי
 ךעלגעמ ןבָאה תוביס ַא רַאפ סָאװ ןוא טנַאלַאט סעשָאוהי ןופ ןטפַאשנגייא-טנורג
 ,סעזָאפרַאמַאטעמ ןוא ןעגנולדנַאװרַאפ ענייז טכַאמעג

 נָא לא
* 

 תבשח םויל ריש רומזמ

 טנָאמרעד "עידָאלעמ ןוא סומטיר, יעסע ןלעטבוס ןוא ןשיריל ןייז ןיא

 ןוא תבועה םויל ריש רומזמ יװ רעדיל עטשרע; סעשָאוהי זַא ,גרעבמָאנ .ד ,ה

 רעייז ןבָאה ,ןבַאגסױא סעצרּפ .ל .י ןיא ןעוועג טקורדעג ןענייז סָאװ ,ערעדנַא

 "ןבעגעג טָאה שָאוהי יו רעמ .טגָאזעגוצ ליפ

 רומזמ; ןיא סרעדנוזַאב ,רעדיל עטשרע יד ןיא ןַארַאפ זיא סנױזַא סָאװ

 יד ןגעוו אלימ ?"טגָאזעגוצ ליפ; ייז ןבָאה סָאװ טימ ?"תבשה םויל ריש

 -רַאפ "רומומ, רעד .ןגָאז טינ ךס ןייק ךיז טזָאל "רעדיל עטשרע ערעדנַא;

 םעד ןיא .ןלעטשוצּפָא ךיז טניול ייז ףיוא סָאװ ,ןטפַאשנגייא ָאי רעבָא טגָאמ

 רַאפ שיטסירעטקַארַאב ןענייז סָאװ ,ןכירטש רָאּפ ַא ןעניפעג ןעמ ןעק דיל

 ,טנַאלַאט סעשָאוהי
 ןפָארטס עטשרע ענייז זיולב ןענייז בגא סָאװ ,דיל םעד ןיא זיא לכ םדוק

 ,רעטכיד ַא ןופ .ץנעטעּפמָאק עשירַארעטיל ןײמעגלַא ןַא ןַארַאפ ,לופטרעוו תמאנ

 ףיוא ןליּפש קיניזטסואווַאב שידָאזָארּפ ןוא טקישעג ױזַא טנַאקעג טָאה סָאװ

 ,דיל ןופ סולפ םעד ןביירט גנונָאטַאב ַאזַא טימ ןוא ןיירפער ןשיאערבעה םעד

 ,ןעקיהרַאפ טינ ךיז ןוא דיל ןופ עמעכס עשירטעמ יד ןריפסיוא טַאלג ױזַא

 רענעי ןופ רעטכיד עשידיי עטסטבַאגַאב יד טימ וליפַא ןפָארטעג טָאה סָאד יװ

 ןטרַאװרעד וצ ליפ טכער ַא טַאהעג ןעמ טָאה רעטכיד ַאזַא ןופ ,טייצ

 ,גנוריטנעצקַא יד ,קימטיר יד זַא ,רעבָא ןעמ טעז טייז רעטייווצ רעד ןופ

 -כָאנ ַא זיא'ס .לעניגירָא טינ ןענייז דיל ןופ יובעג ןוא עמעכס עשירטעמ יד

 רעבָא ןענייז ,סנגייא ןַא ןייז ָאד לָאז טרָאװ סעדעי ןעוו וליפַא ,דיל ןעגנוזעג

 .ענעגייא ןייק טינ דיל ןופ ןעגנַאלק יד
 ןויכב ןוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה שָאוהי רעגנוי רעד זַא ,טינ טניימ סע

 רעד .ענייז זיא עמעט יד .דיל ַא סנצימע ןעגנולקעגכָאנ רעדָא ,ןעגנוזעגכָאנ

 ,ןשטנעמ זַא ,רעבָא טפערט סע .רענייז זיא קנַאדעג רעד ,רענייז זיא לַאפנײא

 ,רעדיל ןופ ןעגנַאלק יד ךיז טימ טימ ןגָארט ,עיזעָאּפ וצ וויטיסנעס ןענייז סָאװ

 ,סיוא טעז סע יו ,טָאה שָאוהי .ייז ןופ טרָאװ ןייא ןייק קידנעקנעדעג טינ
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 ןייז ןיא ןזיװעגסױרַא ןיוש יז טָאה רע ןוא ,טפַאשנגײא עקיזָאד יד טַאהעג
 ,דיל ןקידנגָאזצ ןטשרע

 -קַארַאכ םענרָאנימ ןופ טינ זיא דיל ןופ םטיר רעד ,ךיל ןופ קירטעמ יד
 ןעמ סָאװ גנַאלקעג-ןקָאלג ַא ,טייקנעגנולקעצ ַא זיא סָאד ,טרעקרַאפ .רעט
 ןבָאה ָאד .רעליש ַא ,עטעג ַא ןופ ןענמיה עטסכעלרעייפ עמַאס יד ןיא טפערט
 טינ ןעגנילק רעוא ןייז ןיא :סעשָאוהי טפַאשנגייא עקטיכיוו עסייווצ ַא רימ
 רעשידָאזָארּפ ןייז ןוא ןעקנעדעגרַאפ ןָאק רעוא ןייז .רענעט ענרָאנימ ןייק
 ןופ ןעגנונָאטַאב עשימטיר ןוא סעמעכס עשירטעמ ןריצודָארּפער ןָאק טנַאלַאט
 ,רעבילַאק ןסיורג ַא רָאג

 ךיז טזייוו סעשָאוהי דיל ןכעלטנגוי ןקיזָאד םעד ןיא ןיוש זַא ,טניימ סָאד
 ךיל ןקיזָאד םעד ןיא ןיוש .טינש ןסיורג ןופ עידָאזָארּפ רַאפ שוח ןייז סױרַא
 ףימ ןכעלרעייפ ןוא םענעביוהעג ןופ ןטקַאט-ןזרעפ וצ גנוגיינ ןייז ךיז טעז
 סעשָאוהי ךיז טקרעמ ָאד ןיוש .קידרעװ ןוא ןטסָאמעג ןדער וצ גנוגיינ ןייז
 ןקיטלַאטשעג וצ רעגַאב ןייז ,ןביוהוצפיוא ךיז גנַאלרַאפ ןייז -- ךירטש-רקיצ ןַא
 ,עיזעָאּפ רעכעלטלעװלַא רעד ןופ ןרעטסומ עטסכעה יד טיול דיל עשידיי סָאד
 רעדיל עסיורג ףיוא סָאמ ַא ןעמענ ןענָאק וצ טייקיאייפ ןייז רימ ןעעז ָאד ןיוש
 ,ןרעטסומ עסיורג ףיוא ןקוקרַאפ ןענָאק ךיז ןוא

 יד זיא סע טוג יװ זַא ןעמ טעז ,דיל םוצ רעטנענ וצ ךיז ןעמ טקוק
 יד ,טייקכעלדליב ןייז ןוא עיצקיד ןייז זיא טכעלש ױזַא ,דיל ןופ עידָאזָארּפ
 .עטליוהעגסיוא ןייק טינ בוא ,עטקַארטסבַא ,עזָאלצנַאטסבוס ןענייז רעטרעוו
 סע יװ לענש יװַא ,םטיר םעד ןופ קַאש רעד טײגרַאפ סע יװ לענש ױזַא
 .לַאש-ןטיימורט ןלעה ןוא ןכעלרעייפ םעד ןופ םשור רעד סיוא ךיז טּפעוװ

 ותבשה םויל ריש רומזמ

 ,ןצרַאה ןכרוד ךיז טסיג סע יה

 דעלײרפ טא ץקידבוט'םו רווַא

 .ןעגנאלס עסיז ןופ רָאכ ַא ןיא

 ותבשה םויל ריש רומומ

 ןָא ךיז טבייה ,ןיירפער ןופ גגורזחרעביא רעטירד רעד ךָאנ סרעדנוזַאב
 :רעטרעוו יד ןופ טײקענװָאּפמַאטש יד ןקעלּפטנַא וצ

 ןשסטבעמ ןײײק ןטפ טינ דיל סָאד טמַאטשיס
 ןבָאה עסײװ םיכאלמ רָאנ
 ...ןרערג ןיא ןעגנוזעג סָאד

 וו א אטא אטא יא א א א

 וי א א קאטאר ר יא א א

 ,ןדע-רג טב דעלעגײס יד טא

 ןסטשעגגיירט רָאכ סעניא
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 ןלערט טימ ןַאטנָאפ ַא ןבָאה
 ...טרעלירטעג וא טעשטשיװסעג ןוא

 ,טַאקָארּפ ףיוא טמענ רעטכיד ַא סָאװ ןפירגַאב ןוא רעטרעוו ןענייז סָאד
 ןַא טימ דיל סָאד טכיילגרַאפ ןעמ ןעו ,רערעלק ךָאנ סָאד טעז ןעמ

 ןיא ךיוא ."הכלמה תבש; סקילַאיב ןעניז ןיא בָאה'כ -- דיל-"רומזמ, רעדנַא

 ןַא ןופ עלָאר יד -- עלָאר עקיטכיו ַא ןיירפער רעד טליּפש דיל סקילַאיב

 יד טמַאלפעצ ןוא וויטָאמ:טּפױה םעד טגנילקעצ סָאװ ,רָאכ םענעעזעגמוא

 רעבָא ,רקיע ןַא גנַאלק רעד זיא ןקילַאיב ייב ךיוא ,ליפעג ןופ טײקשיטַאטסקע
 ןקילַאיב ייב ןַארַאפ .טכע ןוא קידתושממ ךיוא ןענייז דליב ןוא טרָאװ סָאד
 טייקטכע ןוא ליפעג ןופ טייקידתמא ךיוא רָאנ ,גנַאלק ןופ טעטיזָאוטריװ רָאנ טינ
 טכַארּפ רעלענָאיצנעװנָאק ןיא רעמירָא רשפא זיא דיל סקילַאיב ,עיזַאטנַאפ ןופ
 רעיירטעג רעבָא זיא סע .עירָאלג רעקידמיכאלמ ןוא רעשילמיה ןיא ,ץנַאלג ןוא

 תמא ןוא טייקשירעגייטש ןיא טעוװעדנופעגנייא זיא סע .טייקכעלקריוו רעד וצ
 ןופ טנייש טנייה ףיוא זיב .ָאטינ עיצקַארטסבַא לקערב ןייק זיא סע .ןבעל ןופ

 :דליב סָאד סױרַא רעטרעוו יד

 ,ריאי תחורגה ,טחלשה ךורע םש

 ,..גריהזי ,וחרזי תיבה םוויּפ לר

 .ךָאו רעד ןופ געט סקעז יד ףיוא ןגָאז וצ ױזַא טייטש סָאװ תתבש ַא זיא סע
 ןוא למיה ןפיוא זיא תבש סעשָאוהי תעב ,דרע רעד ףיױא תבש ַא זיא סע
 ןופ "םיכאלמ עסייווע יד ןופ רָאנ ,"ןשטנעמ ןייק, ןופ טינ טמַאטש דיל סָאד
 :סָאװ טָא ןעגנורדעג זיא ןופרעד .עיזעָאּפ רענענַאטשעגניײא-טוג רעד

 טגָאקעג ןפַאש ןייז ןופ ןרָאי עטשרע רָאג יד ןיא ןיוש טָאה שָאוהי תעב

 םיללכ עטריצילּפמָאק ןוא עקיטרַאסױרג עמַאס יד טול דיל ַא ןרילעדָאמסיוא
 טרָאװ רַאפ שוח רעד טלעפעג ןָא בייהנָא ןופ רעבָא םיא טָאה ,עידָאזָארּפ ןופ

 -קריו רעקידעבעל רַאפ שוח לכה-ךס ןטצעל ןיא טניימ סָאד ןוא דליב ןוא

 עמַאס םעד ןופ ןענייז סעיצּפעצנָאק ענייז ןליפַא ןעו רעבירעד .טייקכעל
 טרעטיילעג ןוא טכע ,ץנַאג ןייק ןפַאש וצ טינ םיא טגנילעג ןימ ?ןטסנעבַאהרע;

 ,דיל

 לַאפ םעד ןיא זַא ,רָאלק טרעוװ ןקילַאיב טימ רעדיוו ךיילגרַאפ םעד ןופ

 ,הצילמ רעשירַארעטיל רעקיטרַאפ רעד ןופ טעָאּפ רעד טעָאּפ רעשידיי רעד זיא

 טליפ ןעמ סָאװ טייקנביוהרעד ןוא טייקיטסייג רעד ףיוא טקוקעג טינ זַא ןוא

 ןופ ךירטש רעקיטנָאק ַא ןבילבעג קידנעטש בגא זיא סָאװ ןוא דיל םעד ןיא

 ןכַאז עלַאער ןענעק וצ חוכ רעד רעבָא םיא טלעפ ,טייקכעלנעזרעּפ סעשַאוהי

 ַא ךיז רַאפ ןבָאה רימ :רעטרעוװ ערעדנַא ןיא .ןקיטסיײגרַאפ ןוא ןביוהרעד

 ןָא רע טבייה ,טייקשידרע רעד ןופ ,טייקכעלקריוו רעד ןופ טינ סָאװ ,טעָאּפ

 ןוא ,"עיזעָאּפ, ןופ ,טייקשעלמיה ןופ ,"טייקנייש; רעלענָאיצנעװנָאק ןופ רָאנ
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 ןָאלבַאש ןשירַארעטיל וצ רָאנ ,גנוטכיד רערָאװ וצ טינ רע טמוק ױזַא לייוו

 יד ןיא טרעטנָאלּפעג גנַאל ןרָאי ןוא טרעטנָאלּפרַאפ ךיז טָאה שָאוהי ױזַא יו

 ,רעדיל ערעדנַא ייר ַא ןופ רערעלק ךָאנ ןעמ טעז ןענָאלבַאש

 םטרנעגעל עשיריי

 רעדיל עכעלטע ךיוא טכעלטנפערַאפ שָאוהי טָאה ןבַאגסיױא סעצרּפ ןיא

 ךָאנ טָאה רע ןעוו .ך"נת ןוא דומלת ןופ ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ סעמעט ףיוא

 רע טָאה טייקיטעט עשירָארעטיל ןייז טיינַאב עקירעמא ןיא ןײזּפָא רָאי עכעלטע
 רעדיל ןוא "סעדנעגעל עשידיי, .סעמעט עטנַאמרעד יד וצ טרעקעגקירוצ ךיז
 עטלמַאזעג ענייז ןופ לייט ןסיורג שביה ַא ףיונוצ ןלעטש "דומלת ןוא לביב, ןֹופ

 ןַאק ייז ןופ ךיוא לייוו ,רעגנעל לסיב ַא ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טניול סע .קרעוו

 ןופ ןטפַאשנגיא טנורג יד וצ ךייש ןענייז סָאװ ,ןכַאז רַאּפ ַא ןענרעלּפָא ןעמ
 ,רעטקַארַאכ ןשירעטכיד סעשָאוהי

 עקידרעטעּפש יד ןופ לסיב שביה ַא טינ ןוא "סעדנעגעל, עטשרע יד טינ
 ,טרעוו ןשיטעָאּפ ַא טניה ןבָאה דומלת ןוא לביב ןופ רעדיל ןוא סעדנעגעל
 סרעטסוש םעד, יװ ןעמָאנ ןכעלמיטסקלָאפ-שימײה ַאזַא טימ דיל ַא זיא סָאד יצ

 -שירָאטסיה ַאזַא טימ דיל ַא זיא סָאד יצ ,"טיוט סנתח םעד, רעדָא ,"לדיימ
 רעדָא ,סקנּפ ןטלַא ןַא ןופ, יװ ןעמָאנ ןקידנריגירטניא רעדָא ,ןשיטנַאמָאר
 יז :רעמ ךָאנ ,טרעװ ןשיטעָאּפ ןייק טינ ןבָאה ייז --- ,"ןַאקרַאּפ ןרעטניה;
 רשפא טָאה שָאוהי שטָאכ ,םעט ןשידיי ןייק טינ ןבָאה "סעדנעגעל עשידיא;
 לעלַארַאּפ -ןזרעפ ןימ ַא ןפַאש וצ עיציבמַא יד טָאהעג ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 ןוא עטלַא ןופ ןעגנוכַאמכָאנ ןענייז סָאד ."ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ, יד וצ
 זיא רעדיל יד ןופ קעװצ רעד .סעדַאלַאב עשיטנַאמָאר-שטייד עטרעטלערַאפ
 רעביא ךורקס ַא; ןפורוצסיורַא ,דחּפ ןשיטסימ ןופ ליפעג ַא ןריריּפסניא ֹוצ
 : ?רעבייל יד

 לוגלג רעד

 ,טרדמ חיב ןופ ןריט יד ײב

 ,ךליװ ןססַאװראֿפ טוה ַא טגיל

 ךיא טגוה רעד רעװ טיב טסײװ רעגײצ

 ...םליב רע יװ ןרעה עלַא

 סעיֶאװ עטסיט עגײז ןעמ טרעה

 ץרַאה סָאד טידטוושמ טמעלס

 ליב ןייז ןיט ןעמ טריּפש סעּפע

 ,ץרעמש -שטנעמ ,רעמַאירשטנעז

 טָאח טגעטרעד דלֲאַֿב םלוע רעד ןא

 ,ליו רעצראטש רעד טנוה רעד סָאװ
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 ,ןעטנוארעגוצ ךיז טָאה ןעמ ןוא

 .ליטש רעד ןיא טעקלשושעג טא

 ,לוגלג רעכעלקילגמוא ןַא זיאיס
 ,דניק ַא ןָא ןברָאטשעג זיא
 שידק ןדמערפ ַא טכוז רע ןוא

 .טניפעג רע זיב טליב רע ןוא

 "טולב ַא ןופ עמעט רעד ףיוא עדנעגעל רעשידיי ַא ןופ גוצסיוא ןַא זיא טָא ןוא

 : לובלב
 ,רענעמ הא ןעיורפ ןעוײז לוש ןיא טלמַאזרַאֿפ

 ,רעגעט עקיצווס ןיא ךיז טזָאלעצ ןוח רעד

 ידיד ןגרָאמירפ חספ רַאֿפ ךיז טסַאּפיס יװ

 ,.ןרוגיפיָאטעג יד ןעגײז קידבוט'םוי ןוא

 ןרוּפש ערעטסויפ יד חולג ןופ ןדנואװשרַאפ

 .ןגרָאז עקיבײא ןופ ושטיינק יד

 ףלערט יד טלדײרד ןוא ןוח רעד ךיז טלגרָאג סע

 (ףלעװ יד רוזחמ ןופ ןטלַאּפש ןליבסנַאמ יד

 -- רעבײװ יד תוטיחח ןץא ןעמיװש סע

 י -- 3 הרובג טימ ריט'לוש עגרעזײט יד טופע רעװ

 ,הרוב רעכילטיא ףיוא קערשיטיױט א ךיז טלָאמ סע

 ...רעביײל יד רעבירַא טייג ךורקס ַא

 .רעשידיא; רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא ייז ןופ סנייא סָאװ ,רעדיל עדייב

 רצק רעד ןיא רעטעּפש רָאי 11 טימ עטייווצ סָאד ןוא 1891 ןיא "קעטָאילביב

 טינ טייוו זיא טייצ רענעי טול ךַארּפש יד .ןעגנוסַאפרַאפ עטוג ןענייז ,"טפנוק

 ןיא,טסייג ןיא רָאנ ,רעטרעוו יד ןיא טינ ןגיל ןעמזיאַאזָארּפ יד ןוא עטכעלש ןייק

 ןוא עיצקיד יד ,עכעלשידיי ַא ךיז טכוד זיא עמעט יד ,גנומיטש ןופ ןלעפ םעד

 טייקדמערפ טימ טעייוו סע רעבָא ,עכעלשידיי ענייז ןכירטש-רעגייטש רָאּפ יד

 ,שטנעמ רעטסקינייוװעניא ןייק טינ ןבירשעג טלָאװ ייז ןעוו יו ,רעדיל יד ןופ

 זיולב ןענייז ןשינעעשעג יד ןעמעוו רַאפ ,רעטייו ַא ,רעקידנסיורד ַא רָאנ

 .סעמעט עשירַארעטיל

 ,טייקידמיסינ ,טייקשיטסימ ,טײקכעלריטַאנרעביא ןגעוו ןענייז רעדיל יד

 רעבָא ,עלופשינמייהעג ַא ,עשיטנַאמָאד ַא ןייז טלָאזעג טָאה ערעפסָאמטַא יד

 .םזילַאנָאיצַאר רעד ,טייקרעטכינ יד סױרַא טקוק תורוש יד ךרוד

 "צ ענייז וצ שמש רעד ךיז טדנעװ ?לוש עטלַא יד; עדַאלַאב רעד ןיא

 ענױזַא רעמ טינ טביולג ןוא םימכח טנייז ריא; : עקילּפער ַאזַא טימ רערעה
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 טביולג ןוא "םימכח/ יד ןופ רענייא זיא רעטכיד רעד זַא זיא תמא רעד ."ןכַאז
 ,"ןכַאז ענױזַא, ןיא טינ ךיוא

 טגעײלעג עמש חאירק טָאה ןרבק רעקניטלַא רעד

 ,סעב ןיא טקיאור ץנַאג ןיוש טּפָאלש ןוא

 ,ןיט טא רעטסוגעפ ןיא טעקוטס רעט ןוט טּפַאלס רעװ

 ...טעּפש ױזַא ףָאלש ןספ םיא טקעװ רעװ

 ןיק טשינ ןעמ טליפ ,ןרעפ עטנרָאזרַאפ סטוג לכ טימ ענױזַא ןיא וליפַא

 | : םעט ןשיטעָאּפ

 ,רעטנורַא ןיוש ןז יד ךיז טזָאל טיזי'חרזמ ןיא

 -- רָאר רענרעדליג ַא יװ יוזַא

 המלש בר זיא געװ ןיא א ןָא'טמוק תבש רעד

 .טָאטש רעד ןפ לײמ רעטרעדנוה ןוא

 לכעליּפש ַא םיא ײב זיא ךרדה חציפס סָאד
 ,טגָאזעג רַאֹג טרָאװ עקיטכיר סָאד

 הקלָאװ ַא יװ ױזַא תפומ לעב רעד טילפיס א
= 

 ...טגָארט םיא םערוטש ןופ ןעלגילפ ףיוא

 ןלָאט רעביא ,גרעב רעביא טבעװשעג ,ןגיולפעג

 בר רעד טָאה טכיירגרעד גנילצולּפ זיב

 לטעטש 6 ,ןטכידעג א דלַאװ ַא הפ טײװ טי

 ...ףָאנש ןיא יװ יױזַא ןעטנוזרַאּפ

 .ה .זַא .א .װ .זַא .א

 גנַאל ױזַא טָאה רע .טזָאלעגּפָא טינ "ויטָאמ-סקלָאפפ םעד טָאה שָאוהי

 ךַארּפש עביל יד טייקעג ,ןָאגרַאשז םעד ןסירעג ןוא ןסיבעג, רעדיל יד ןיא

 רע זיב ,"ןעמַארג טימ טצלַאזעג ,רוזעצ טימ טרעפעפעג ,ןעמַאמ רעזדנוא ןופ

 רעדיל ענױזַא ןיא ,עדַאלַאב עקידהשקשינ ַא ןביירשוצנָא טנרעלעגסיוא ךיז טָאה

 -סקלָאפ רעד ןיוש זיא ,?ערטסַאלַאכ עזייב, יד ,"קילַאשרַאמ רעזייב, רעד יו
 טיג ואוו ןָאט רעד ןוא רעקידתמא לַאטעד-רעגייטש יד ,רעכעלריטַאנ םָאידיא
 -לצניקעג ןוא עטסַאפרַאפ ךיוא סָאד ןענייז ךות ןיא שטָאכ ,רעלופסגנומיטש ואוו
 : רעדיל עט

 ,לטרַאג םענעדײז סעד ןיא טגעה יד טימ טבנַאט טציא

 ,ךלמ בר ןתוחמ רעטלַא רעד

 ,רעגײטש ןקילטמִמ ףיױט יזרַאטא ַא טײג רע

 ,ךעליײרפ ןטעטַאטַאּפ םישורב יד
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 ;ךיזו סיורַא רעגײא טרַאּפש םלוע ןפ ...רָאנ טעז ךָאד

 | !ןבעליכ ,עפ ?ןצנַאט ריא טפור טָאג

 -- רדח ןיא ןײג רימ ײב ךלמ בר ךָאנ טגעמ ריִאָא

 ...ןבעג ךײט לצנעט 8 ךיא לעװ טָאג

 : רעדָא

 ,עכורעװַאז ײנש א ןסיורד טעיָאװ סע

 -- ּפָארַא ךיז טזָאל טכַאג רעטניװ יד

 ,ןסירטש טרעהעגפיוט טָאה עבָאב עקגיטלַא יד

 .ףָאָק םעד טרעמוארַאפ טלקָאש והוא

 ,ערטסַאילַאב עזײב יד טעשטסיװס סע יװ טרעה ריא

 -- ?געיעג ףיוא טריפ תיליל סָאװ,

 ןלײטרעד רופס ַא ךײא לעװ ךיא ,רעדויק טמוק;

 ..."געט עטילָטמַא עטלַא ןופ,

 רעדיל יד ןענייז "סעדנעגעל עשידיא; יד ןופ רעגרע טפָא ןוא רעסעב טינ
 ןבָאה ייז סָאװרַאפ ,ןײטשרַאפ וצ טכייל רעבָא זיא סע ."דומלת ןוא לביב/, ןופ
 ןימ םעד ןופ ךס ַא יז ןיא ןַארַאפ זיא סע .גלָאפרעד טַאהעג טייצ רעייז ןיא
 טינ טָאה סָאװ רענעיל ַא ףיוא קורדנייא ןַא ןכַאמ ןענָאק סָאװ ,ןטײקרַאטש
 .טייקכעלרעייפ ענווָאּפמַאטש יד ןגָאמרַאפ יז .קַאמשעג ןטריווװטלוק קרַאטש ןייק
 :הצילמ רעסיורג רשד ןופ ץילב םעד ןוא רענוד םעד ,גָאז ןקרַאטש םעד

 ...ןזָאלבעג םערוטש ַא טָאה טשרעוצ
 ןזָאלבעגרעדנַאוַאּפ ךיז טָאה רע
 ,טכַאמ רערעדליװ ץלַא סידנעטש ןוא רעדליװ טימ
 טכַארקעג רעטלַא רעד בבל סעד טָאה סע
 ןרָאי רעטרעדנוה ךרוד ןבָאה סָאװ רעמױב א
 ןרָאלרַאּפ טינ גײװצ ןיק ,לצרָאװ ןקיצנײא ןײק
 ,טרעטיצעג ןוא ךַאװש ךיז ןגיובעג ןבָאה ײז
 ...טרעטילפשעצ ןרָאװעג רענעּפש ףיױוא ןענײז ײז

 ,ןרעיוא יד טלמוטרַאפ רעדליװ 8 רעדליפ

 ,עמוטש יד טגירק רוטַאנ יד לָאמ ַא טימ ךַארּפש

 ,המוהמ יד טבעװ סע ...ןעצמורב ַא ,ןטלירב

 ןרעיט יד םיגהחיג ןפ טלָאװ סע יװ יזזַא

 ,ןפָא טײהרעלעה ןופ ןרָאװעג

 ,ןטײק יד ןופ טײרפמאב ,ןטלָאװיס טא

 2 ָלֵש וט2
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 (בָאלטוא סידש יד טרָאד ןופ

 (שערב אל) .. .ןטײט ןצ תהירזכט טימ טלעװ יד

 .ָאטינ ָאד זיא עיזעָאּפ ןייק רעבָא ,יןטײקרַאטש; ןייק טינ ָאּו ןלעפ סע
 ןופ לטיּפַאקא ַא ,"בויא; יו רעדיל ענױזַא עגונב תמא ךיוא זיא סָאד

 עמ טכַארט דיל ןדעי ךָאנ .ערעדנַא ןוא "הרות ןתמ ןופ טכַאנ, יד ,"לאקזחי
 סָאװ ,לעטשנָא ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,רעטרעוװ ןופ םָארטש ןקיטכעמ ַא רַאפ סָאװ
 = עכעלטגרָא ןוא ימ לפיוו ,ןסָאמ-ןורעפ עכעלרעייפ ןוא עלעינָאמערעצ ַא רַאפ

 : ןענָאלבַאש ןוא ןטעטילַאנַאב ןעגנערבוצסױרַא ןָא טדנעו רעטכיד רעד הדמתה

 ,עטרַאדרַאפ עטראה יד ןפיר יד ןּפַאלק סצ

 ,עטרטנרַאפ רעצרעה הא עשלַאַפ ןעגעוטנעפָאה ןפ

 ;ןךןעמוטש ַא רסומ ַא רעגײב ירד ןשיר סע

 ןטילעג ןבָאה ןוא ךיז טלײװאעג ןבָאה ריִמג

 ןטירטשעג טײהיײרפ רַאפ ןבָאה רימ לײװ ףָארטש יד

 ...ןעמוקעג ןטײרטש ןצ זיא טײב יד רעדײט רַטג

 (,5 .ג ,14 .ז ,לאקזחי .ּפַאק א)

 יװ דיל ןעגנולעג ַא ןיא ןָא ןעו טינ ןעוו ךיז טסיוטש ןעמ ןעוו וליפַא ןוא
 שירָארעטיל-שינכעט ןעגנולעג רעכיג זיא סָאװ דיל ַא סָאד זיא ,"תולגלגל רמע;
 -ַאּפמיא יד ןַארַאפ דיל םעד ןיא ויא סע .שירעלטסניק ןוא שירעטכיד רעדייא
 ןליפַא טלעפ סע ,קירָאטער רעכעלרעייפ ןופ טײקיטרַאסיױורג יד ןוא טײקטנַאז
 רעלעניגירַא רעד ןופ טײקשיטַאמַאוד יד ןוא סָאטַאּפ רעשילַארָאמ רעד טינ
 עמעט ַא טכױלַאב סָאװ ,עיזַאטנַאפ ןופ םַאלפפיוא רעד רעבָא טלעפ סע .עדנעגעל
 ןגעק ןרָאצ םעד טפַארק סיורג טימ סיוא טרימַאלקעד שָאוהי .קיניײװעניא ןופ
 ןקידנטכַאמש םעד ןגעק ןעיײגַאב "םיטבש יד ןופ ןטשריפ, יד סָאװ ,הלווע רעד
 זײּפש, יד ןעלמַאז "ברעק עסיורג, טימ ןעמוק ,ןטשריפ יד ,ייז ןעוו ,"קלָאפ
 טינ ןענייז רעמענליײטנָא יד ,ָאטינ זיא דליב ןייק רעבָא ,"?טקנעשעג טָאג ןופ
 ,טבעלַאב

 דייר עקידעבעל ,גנוטלַאטשעג רעטקַארַאכ ,טייקשירעלָאמ ,טײקשיטסַאלּפ
 ןיא טייקטריסערעטניארַאפ עכעלנעזרעּפ ,ןשטנעמ עקידנדייל ןוא עקידעבעל ןופ
 רעדיל עשילביב יד ןיא ןענייז ,רעטיצפיוא רעשיריל ,ןשטנעמ יד ןופ לרוג
 .ָאטינ

 ןוא "הרוּפצ, ,"סונקרוה ,'לואש, יװ ןטנעמגַארפ עשיטַאמַארד ענױזַא
 ַא ייז ןיא סױרַא טזייו שָאוהי ,קרעװ עלופטרעוו שוריפב ןענייז ,"תימלוש ,
 זיא ייז ןיא ךיוא רעבָא ,"ץעזעג םענרענייטש סלַאזקיש; םעד רַאפ ליפעג
 סנטָאש רעמ ,עמַארד יװ עיצַאמַאלקעד רעמ ,גנוטכיד יװ קירָאטער רעמ ןַארַאפ
 ןרוגיפ יד ךיוא רָאנ ,עשירָאטער ַא זיא ךַארּפש יד רָאנ טינ ,ןטלַאטשעג יו
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 ןופ טליּפשעג ןרעוװ סָאװ ,ןדלעה-ערעּפָא ןיא ןענָאמרעד ייז .עשירָאטער ןענייז

 .ןרָאיטקַא עטכעלש רעבָא ,רעגניז עטוג

 תודוא

 עשידומלת ףיוא ןעמעָאּפ יד ןענייז רעגרע םיטרּפ ליפ ןיא ןוא רעסעב טינ
 זיא סע רעשיטסילַאער ןוא רעשיקלָאפ ,רעכַאפנייא ,רעשירעגייטש סָאװ .סעמעט
 רעד ןופ עיצַאזירעטקַארַאכ עטיוט יד זיא רערקירּפ ץלַא ,הדגא עלעניגירַא יד

 ,גנוטכידרעביא

 טנעייל ןעמ ןעװ ,"רעבייל יד רעביא ךרוקס, ַא ךרוד שוריפב טייג סע
 רודפ םעד ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו רעדָא "איתמ יבר, יו גנוטעברַאַאב ַאזַא
 :?ָאשָארָאכ טישז יסוד ַאנ ומָאק; ןופ םטיר סוװָאסַארקענ טימ "רבדמה

 ןעוו רעדָא

 ןעגנַאהרָאּפ-לּפעג עָארג יװ
 רעטרעדנוחרָאי יד ןסילפעצ
 טײצירבדמ רעטײװ רעד ןופ ןוא
 :דליב ַא סױרַא טקור ךיז

 . ..דלעפ-רבדמ עטסיװ עטסופ ַא
 קלָאפירעדנַאװ סעקירעגנוה ַא
 ,דמַאז ןסײה םעד יא טעשזדנַאלברַאפ
 ּטליפעגנָא שואי טימ

 טײקמַאוײא ןיא טלעצ ןײז ןיא ווא

 רעטלפײװצרַאּפ רעד רעריפ רעד

 געװ רעד טעװ ןעװ; .:ידנגערפ טנײװ

 .."?לָאמַא ןקידוע ךיז

 :ַאטַאװַאײה ןופ םטיר ןטימ ָאבש הכלמ רעד ןגעוו ךיז טדער סע

 ,למיה ןוס תוגחמ יד

 ןלַאפ רָאנ גרַאק טא זײװקיצנײא

 תורצוא עגײז ןופ קידרטרַאּפש

 ...ןעטנַאטעג סיוא לוכיבכ טלײט

 ,לקשמ ןוא טסייג ןבלעז םעד ןיא רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא

 ןייק ןעוועג טינ ןדיי ייב ןענייז דומלת ןופ ןוא ך"נת ןופ סעדנעגעל יד

 ןענייז סָאד .טײהנעגנַאגרַאפ רעשידלעה-שיטנַאמָאר רעטייוו ַא סעּפע ןופ ןכַאז

 ןעמ ןעו טומ םוצ טינ ױזַא טרעוו רעבירעד .עטנעָאנ ,עשימייה ןכַאז ןעוועג
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 יװ טינ ,דומלת ןוא ך"נת ןופ ןטלַאטשעג יד סױרַא טריפ רעטכיד א יװ טעז

 ,עטנעָאנ ,עשימייה -- עיזַאטנַאפ רעד ןיא ןעז וצ "יז טניואוועג זיא ןעמ

 עטרעצנַאּפַאב ,עטלָאטשעגנָא ,ענעלָארדעגנָא ענױזַא סעּפע רָאנ ,עקידהביבס

 .טערעּפָא סרענגאוו ןופ סרעקַאנק עשינָאטװעט ,לידבהל ,יוװ עטרעוויקַאב ןוא

 ןוא ןכוז וצ ואוו טסואװעג טוג ױזַא טָאה רע .ןדמל א ןעוועג זיא שָאוהי

 טָאה רע .רעדיל עשידומלת ןוא עשילביב ענייז רַאפ ףָאטש ןעניפעג וצ !ואוו

 -ַארָאמ רעייז ,שטייט ןטסקיגיײװעניא םעד רָאנ ,תולימה שוריפ םעד רָאנ טינ

 טמוק עשז יװ .ןענַאטשרַאפ ןוא ןעמונַאב טרעוו ןשיאיידיא ןוא סָאטַאּפ ןשיל

 רעטסטנעקרענָא רעד ןרָאװעג רָאנ טינ רעטעּפש זיא רעכלעוו ,שָאוהי סָאװ סע

 רעשידיאק רעד ןגעוו ןבירשעג גולק יױזַא ךיוא טָאה רָאנ ,ך"נת ןופ רעצעזרעביא

 -עלטסניק-טינ רָאנ טינ טָאה ,ך"נת ןטימ תוכייש ןיא ?טייקנייש ןופ גנוסַאפפיוא

 עשיטעטסע יד טויילעג שידיי-טינ ,ןגָאז וצ ןביולרעד ךיז לע ךיא ,רָאנ ,שיד

 ?קיטַאמעט רעטנַאמרעד רעד טימ תוכייש ןיא ןעמעלבָארּפ

 עשידומלת רעדָא ,עשילביב סעשָאוהי ןופ טליװו ריא ערעסָאװ טמענ

 שרעדנַא זיא סע סָאװ טימ םרָאפ ןיא גנַאגוצ ןיא ןענייז ייז ביוא טעז ןוא רעדיל

 יד טימ הרצ יד .רעטכיד עשידיייטינ ייב סעמעט עכעלנע ףיוא רעדיל ןופ

 ,ףור ןטסקינײװעניא ןַא תמחמ טינ ןבירשעג ייז טָאה שָאוהי סָאװ זיא רעדיל

 עקיסַאּפ ןענייז דומלת ןוא ך"נת זַא ןטלַאהעג טָאה רע לייוו רָאנ ,גנַארד רעדָא
 ןייז ןופ ןטעָאּפ ערעדנַא ךס ַא רַאפ יו םיא רַאפ .רעטכיד ןשידיי ןרַאפ סעמעט
 ןעמ סָאװ סעּפע ןעועג דומלת ןופ ןוא ך"נת ןופ סעדנעגעל יד ןענייז טייצ
 | ,ןטעברַאַאב, ,"ןטכידרעביא, ףרַאד

 -רעד ַא טַאהעג רשפא ןבָאה "ןעגנוטעברַאַאב , ןוא "ןעגנוטכידרעביא;ק יד
 טָאה שָאוהי רעבָא .טרעוו ןשיטעָאּפ ןייק טינ לָאמנייק רעבָא ,טרעוו ןשירעיצ
 טינ גנַאל ןרָאי טָאה רע יװ טקנוּפ טזָאלעגּפָא טינ וויטָאמ-לביב ןוא הדנא םעד
 ,ןוויטָאמ-סקלָאט ףיוא רעדיל ןביירש וצ טרעהעגפיוא

 עקיזָאד יד ףיוא ןבירשעגנָא טָאה שָאוהי ןורעפ לפיוו טנכערַאב ןעמ ןעוו
 ,רעיודסיוא םעד רעביא ןעניוטש וצ זיא ,גנַארד ןטסקיניײװעניא ןַא ןָא ןוויטָאמ
 ,טײקטרַאּפשעגנײא ןואג-"רָאנליװק םעד רעביא ,סיילפ ןוא ימ רעד רעביא
 טעברַא יד ןוא ."ןעגנוטינעגרַאפ, יװ ןטנעמירעּפסקע ױזַא טינ ןענייז סָאד
 ענייז ןזָאל, וצ טנרעלעגסיוא םדוק ךיז טָאה רע .ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג סינ זיא
 -ןזרעפ ערעדנַא ןיא ךיוא יו ,"ןליטקַאד עכיילג ןוא עכייוו ןיא ןגיוו ןעקנַאדעג
 רעבָא ייז ןענייז ,"ךייוא ןעוועג קידנעטש טינ ןענייז ייז ביוא סָאװ ,ןסָאמ
 ,"ךיילג; ןעװעג קידנעטש

 ןוא עשילביב ענייז רַאפ ןעמרָאפ עשיאָארעה יד קידנצונ ,רעמ ךָאנ
 ,ליטס ןסיורג ןיא ןדער וצ טניואוועגוצ שָאוהי ךיז טָאה ןוויטָאמ עשידומלת
 -םיטש עקרַאטש רוטַאנ רעד ןופ ענייז טלקיװטנַא רעמ ךָאנ רע טָאה טימרעד
 -לָאּמוק עטבלעוװעג-דילָאס ןרָאװעג רעדיל ענייז ןענייז שינָאטקעטיכרַא .רעדנעב
 זיא ,ןעוועג טינ זיא דיל ןופ ךות רעשיטעָאּפ רעד ןיילק יװ .םינינב עקיטרַא

49 



 לוק םעד ןבעגעגוצ טָאה טייקטבלעוועג יד ירעטוג ַא ןעוועג סנַאנָאזער רעד

 ןופ עיזליא יד רעדיל יד םורַא ןפַאשעג ,טייקכעלרעייפ ַא ,טייקידרענוד ַא

 ,גנוטכיד-סיורג

 רעדילײרוטַאנ יד

 -עגוצ ןפרַאד דומלת ןוא לביב ןופ רעדיל יד ןוא סעדנעגעל עשידיי יד

 ,ןפַאש סעשָאוהי ןופ דָאירעּפ ןשימייה רעדָא ,ןטשרע עמַאס םעד וצ ןרעוו טנכער

 .עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז ייז ןופ לָאצ עסיורג ַא ןעוו וליפַא

 שטָאכ ,רעדיל-רוטַאנ יד טימ ןָא ךיז טבייה שָאוהי רענַאקירעמַא רעד

 ןיא שינַאקירעמַא ןרָאװעג ןענייז ייז זיב ,טייצ לקיטש ַא טרעיודעג טָאה סע

 .םרָאפ ןיא ןוא טלַאהניא

 .רוטַאנ יד טנַאקעג ןוא טַאהעג ביל טָאה שָאוהי זַא ,טינ קפס ןייק זיא סע

 עטשרע יד ןופ רעדיל עטסשיטעָאּפ סשָאוהי ןַארַאפ ןענייז רעדיל-רוטַאנ יד ןשיווצ

 -לטיממוא ןופ קורדסיוא ןייק טינ ךיוא רעבָא ןענייז ייז .ןפַאש ןייז ןופ ןרָאי

 ןוא רעטכיד םעד ןשיווצ יעיצקַאער רעשירעטכיד רענַאטנָאּפס ןוא רערַאב

 גנַאלרַאפ רעד ,גנַאגוצ רעשירַארעטיל רעד לָאמ ַא רעדיוו טייטש שזַאזייּפ םעד

 .רעטסומ ןקידנריטסיזקע ןיוש ןסיוועג ַא טיול קרעוו א ןפַאש וצ

 ןיא ןעגנוניישרעד יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ואו רעדיל םיא ייב ןַארַאפ

 ןפוא רעד .ליּפש-עביל ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא טלעטשעגרָאפ ןרעוו רוטַאנ רעד

 רעדיל יד ןיא זיא ץלַא ,רעשינייה ַא ָאד זיא רוטַאנ יד ןריציפינָאזרעּפ ןופ

 סעיליל יד .ןעגנוטכַאמש עשיטָארע טימ .,ןעגנוטסולג-עביל טימ ןעמונעגכרוד

 ,טניוו ןיא טבילרַאפ זיא זיור יד ,הנבל רעד וצ רעדָא ,ןוז רעד וצ ןטסולג

 גרַאב רעד ןוא ,ןַאעקָא םעד וצ טרַאג ןוז יד ,דרע רעד וצ טצכעל למיה רעד

 טסולג ןוא טרַאג ןוא רעטכיד רעד טייטש ןטימ ןיא .ןוז רעד ףיוא ?טרַאה;,

 ,םעט"ייב ןשיטָארע קרַאטש א טימ ןַאמָאר ַא ןיא ןַאמָאר ַא זיא סע .ןעמעלַא וצ

 "וויַאנ ַא ,טײקידװעליּפש ,ץיוװ ,ירּפסע ךס ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד רעדיל ענױזַא וצ

 : ןביירש לָאז ןעמ זַא טכער זיא טינַא ,עיזַאטנַאפ עגולק

 טז רעד ףױא טָאה גָאט ןצנַאג ַא

 ,טרַאהעג גרַאבנעזיר רעד

 שוק ןטצעל ריא גָאט ןצנַאג ַא

 .טרַאװרעד דלודעגמוא טימ

 ,טונימ עכעלקילג יד טמוק טציא

 ּפָארַא לעגש טמוק ןוז יד

 טקעטש רעצלָאטש ןוא רעטלוב ווא

 ...ֿפָאק ןיײז סױרַא גרַאב רעד
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 ףױרַא קידנעמַאלּפ יז טלַאּפ טָא
 ,קרַאק סרעטבילעג ריא ףיױא
 טסולג'סעביל רעסײה טימ טמוק ןא
 (.5 .ג 254) ... גרַאב םעד זעיררתח ריא

 ןענייז ייז רעבָא ,ןעגנוטכַאבָאַאב ענעגייא ןוא עטקערָאק ןַארַאפ ןענייז ָאד

 זיא סע .עיגָאלָאנימרעט רעשיטעָאּפ רעטיירג ַא ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא

 -ַאפרעד רענעגייא ןייז יירטעג ןביילב ןיא ןעגנַאגעג ױזַא טינ רעטכיד םעד ָאד

 ןסיועג ַא טױל ןטכידסיא ,ןבעגרעביא גנורַאפרעד עקיזָאד יד יװ ,גנור

 טָאה רע סָאװ עבַאגפיוא יד שטָאכ זַא ױזַא .רעטסומ ןוא רעינַאמ ןשירַארעטיל

 ןלַאפעגכרוד שירעלטסניק רעבָא רע זיא ,טריפעגכרוד רע טָאה טלעטשעג ךיז

 ,קַאמשעג ןטוג ַא טימ רענעייל ַא ןעניפעג טנייה ןָאק ןעמ זַא טינ ביולג ךיא

 ,דיל טוג ַא זיא סָאד זַא ןגָאז לָאז סָאװ

 -רוטַאנ ליפ ןיא ךיז טליפ רעדיל-לביב יד ןיא ןוא סעדנעגעל יד ןיא יו

 עשירעטכיד עשירָאטַאגילבָא ןַא זיא סע .גנַאגוצ ?רעלענַאיסעּפָארּפ, רעד רעדיל

 ןופ ןעגנוזייונָא יד טיול ןעגנומָאקלָאפרַאפ עשירַארעטיל זיא סע .טעברַא

 -רַאפ וצ ןשָאוהי טגנילעג סע ןעוו רעבירעד .דוטַארעטיל רַאפ רעכיב-טנַאה

 טליפ ,סמערוטש-ןגער ןוא יינש ,גרעב ןגעוו יד יװ ,ןטכידעג עקרַאטש ןסַאפ

 -עפַאשעג טשרע ןַא ןופ טײקלעניגירָא ןוא טייקשירפ יד טינ ךיוא ייז ןיא ןעמ
 ,דליב םענ

 ןגױא יד טימ רוטַאנ רעד ףיוא ןקֹוק וצ טרעהעגפיוא טָאה שָאוהי ןעוו

 ןשירַארעטיל ןופ טיײרפַאב טינ ץלַא ךָאנ רעבָא ךיז רע טָאה ,ןרומא סענייה ןופ

 ןעמונעג רע טָאה ,ןענייה ןופ ןגיוא יד טימ טָאטשנָא .רוטַאנ רעד וצ גנַאגוצ
 ןענָאגיּפע רענַאקירעמַא ןוא עשילגנע ןופ ןגיוא יד טימ רוטַאנ רעד ףיוא ןקוק
 ןעמונעג טָאה רע .טרעדנוהרָאי ןטצעל ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ןטעָאּפ
 טנגוט רעטסכעה רעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ רעד ףיוא יוװ רוטַאנ רעד ףיוא ןקוק
 -גטכַאמש ַא טָאטשנָא ןרָאװעג זיא רוטַאנ יד .טייקנייש ןופ לַאעדיא םעד ןוא
 טייקשלמיה עקיזָאד יד ."טייקנייש עשינָאמרַאה עשילמיה, ַא בייוו-סּפעק עקיד
 רעד .טייקניימעג ןוא טייקניילק רעכעלשטנעמ רעד טלעטשעגנגעקטנַא טרעוו
 ךיז טדער הנבל עסיורג יד, ןעוו ,?ןטכַארט וצ ןגָאװ טינ, וליפַא רָאט שטנעמ
 :רעד םירָאװ ,"דרע רעד טימ ךַארּפש רעדנלַארטש ףיוא ףיונוצ

 קנַאדעגנעשטגעזנג י ר

 גגאלס רעסושימ ןט רעשלַאֿפ 8ַ זיולב ןײז טלָאט

 טכידעג 'רעטעג ןשינָאמראה רעײז ןיא

 .טכיל א סוטָאט עדָאלכַארּֿפש ןפ

 זיא סע .טייקנייש עטסַאפרַאפ א זיא סע רעבָא ,ןייש סָאד זיא יאדווַא
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 ַא זיא סע .טייקשירעפעש רעשירעטכיד רערַאבלטיממוא ןופ טקַא ןייק טינ

 רעקיזָאד רעד טױל .רעכיב ןיא עקיטרַאפ ַא טניפעג ןעמ סָאװ ?טייקנייש;

 רעשירעלטסניק רעטסכעה רעד ןופ רעטסומ רעד רוטַאנ יד זיא עיפָאזָאליפ

 זומ רעטכיד רעד .ןריּפָאק טייקנייש יד ןענָאק זיא ףרַאד'מ סָאװ ץלַא .טייקנייש

 סעװַארּפ יז ןעוו ,רוטַאנ יד ןּפַאכ ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןייז קידנעטש רעבָא

 יד ןעו ,"ךיז טפיש, הנבל יד ןעװ ,ןצנַאלג ןרעטש יד ןעו ;טעלַאוט ריא

 ,טרענוד סע ןעוו ,םידעפ רעבליז רעדָא דלָאג טימ טבעוועגכרוד ןענייז סנקלָאװ

 ,?יינש ןופ לטנַאמ; ןסייוו ַא טימ טקעדַאב זיא דרע יד ןעוו ,טצילב סע רעדָא

 ןעמולב יד ןעװ רָאג רעדָא ,ןטנַאילירב-זייא יד טזָאלעצ גנילירפ רעד ןעוו

 .טניוו ןיא רעדיל ןעלמרומ

 ,טצוּפ רעטכיד רעד רעמ סָאװ .חבושמ הז ירה הברמה לכ ,רעמ ךָאנ

 ,רוטַאנ יד טלקניפַאב ןוא טלקנערּפשַאב ,טפודַאב ,טעװעטנַאילירבַאב .טצנַאלגַאב

 ,וטפיוא רעמ ץלַא

 שטָאכ סָאװ ,רוטַארעטיל וצ ,עיזעָאּפ וצ טָאטשנָא ןריפ טוומעג טָאה סָאד

 ןױש זיא קירוצ רָאי 4035 ערעסָאװ טימ טשרע ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יז

 ןרעהרעטנוא סָאד ,"ןלעוװ עשילמיה ןיא ךיז ןעקנוט; סָאד .טרעטלערַאפ טנייה

 וצ טדנעװעג ןגיוא יד ןטלַאה סָאד ,"טכידעג-רעטעג ןשינָאמרַאה; םוצ ךיז

 ןעגנוטינעגרַאפ עשינכעט יװ רעמ רעבָא ןיוש ןענייז "רעטכיל עשילמיה, יד

 ַא ןעגנוביא עקיטסייג ןגָאז וצ ױזַא ןיוש ןענייז סָאד .ךַאפ-רעדיל םעד ןיא

 המשנ רעד ןיא עקַאט רָאנ ,עריל רעד ןיא רָאנ טינ ןבעוװאוצניירַא גנַאלרַאפ

 ,גנובערטש עכיוה יד זיא סע ,עיזעָאּפ רעד ןופ םידעפ סַאלטַא-ןוא-דייז יד

 רעקישטניילק רעד ןיא ןליפעג עסיורג ןלעווק, ןכַאמ וצ עיציבמַא עלעבָאנ יד

 ןָאוער רעשילַארָאמ ַא ,רעקיטסייג ַא ןַארַאפ זיא סע ."טסורב רעכעלשטנעמ

 :טרָאד לייוו ןרעטש יד וצ ןבערטש םעד ןיא רטע'ד

 ,וטיחמ 8 םַארעג ןוא ןרעטש ןשיװצ

 עײרפ ַא עטײרב ַא המשמ ןײד טרעװ טרָאד

 ...ןײלַא למיה רעד יװ סױרג קידנערעטש ןוא

 ,רעטריזילַאעדיא ןַא זיא סָאד ,שָאוהי רעכעלקריוו רעד טינ רעבָא זיא סָאד

 ךיז טמערופ ,רעביא ךיז טיצרעד סָאװ ,שָאוהי ַא ,שָאוהי רעשיטַאמַארגָארּפ ַא

 רעכעלקריוו רעד טינ; גָאז ךיא .טלַאטשעג ןרָאטָאה-ןָאסרעמע םעד ןיא רעביא

 ןרעטש יד ןופ םוא ךיז טרעק רע ואוו רעדיל ענעי ןופ טנורג ןפיוא "שָאוהי

 ןטערקנָאק ןטנעָאנ םעד ןופ ןלייצרעד סעּפע לי רע ואו :דרע רעד וצ קירוצ

 .ןבעל

 ןבָאה "ןטנַאילירב ןוא ןדגַארַאמש, יד ,ןקורדסיוא ענעטנעמיד ײלרעלַא יד

 זיא סע ןעװ .ןדנעלברַאפ טנָאקעג טָאה רעמיש רעד .ןקעדרַאפ טנָאקעג ךס ַא

 סַאהעג טינ שָאוהי טָאה ןבעל ןלַאער ןופ סעּפע ןלייצרעד וצ ןעמוקעג רענָא

 : סעיצקעלפניא-םיטש עכעלריטַאנ יד .טסעשז םעד ,טרָאװ סָאד
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 טכוזעג ןרָאי ךרוד בָאהיב
 (טנג ןיא רעגײא רעדעי טכו סע יוװ
 ,סובעװ ַא ןגעװ ײלרעלַא ףיױא

 ,יא ןעטעג ןכוז ןײמ ןפ טא
 .טנגנַאב טינ טָאה ךימ סָאװ סניװַא
 . ךעלגעט רימ טגעלפ טנײרפ ַא וגָאז טא
 ,ךעלגעמ טיב לָאמגײק זיא סָאװ טסכו וד
 ףרָאבעג טרעט זיור רעד טימ ךײלג ןעד
 .ןרָאד רעסואימ רעד =? גגיליוצ ריא
 גנַאל ךיז טקיױײֿפעג בָאה ךיא טא
 .גַארעג ַא ןײרַא יא רימ זיב

 (.נ .ז .א 87 .ז ,סונעוו ןיימ)

 ןעמ רעבָא .ןריטיצ ןצנַאגניא ןענָאק סע לָאז ךיא גנַאל וצ זיא דיל סָאד
 טזױלבטנַא ךעלקערש יו ,ןעז תורוש עטריטיצ עכעלטע יד ןופ ,ךיא ביולג ,ןָאק

 ןעמולב ןוא ץנַארק ןופ ץוּפ ןטסוּפ םעד; ןָא ןרעוו טנָאקעג טָאה ליטס סעשָאוהי
 ,"ןטכעלפ

 זיא סע .טרָאװ ןופ ןלעפ סָאד רָאנ ,ךַארּפש יד טינ ָאד זיא הרצ יד ןוא
 שידיי ןייק טָאה רע רעדָא ,טַאהעג טינ ךַארּפש ןייק טָאה שָאוהי זַא ,תמא טינ
 טעמכ ךַארּפש יד זיא רעדיל-טייצ עשיריטַאס ןוא ןעלבַאפ יד ןיא .טנָאקעג טינ
 ,עשיטַאמָאידיא ַא ןוא ;עקידנרעק ַא ,עקידעבעל ַא קידנעטש

 סרעטכיד םעד ןופ ןסירענּפָא ךַארּפש יװ ךַאז ַאזַא ָאטינ ללכב זיא סע
 -ךַארּפש רעד .שירפ ןוא טכע שיריל ,וויסנעטניא ןכַאז ןלָאמ ןוא ןליפ וצ חוכ
 יו ,טפול רעליוה רעד ןופ ?ןטרָאוװע ןפַאש ןָאק סָאװ ,רעד טינ זיא רעטסיימ

 זיא טרָאװ סָאד ןעמעוו ייב רעד רָאנ ,ןייז טינ לָאז טייקיאעפ ַאזַא ךעלשודיח

 ןופ טעטילַאער יד טקעד ןוא טקעדעג טרעוו טרָאװ סָאד ןעמעוו ייב ,טנַארוק
 רעטכיד רעד ןעוו ,ןָא ךיז טבייה עיצַאלפניא-ךַארּפש .ןעגנובעלרעביא ןוא ןכַאז
 -לואוו ןוא ןטײקשלַאפ-ךַארּפש ,גנורַאפרעד רעדָא ליפעג יו רעטרעוו רעמ טָאה
 רַאפ ןריקסַאמרַאפ עזָארּפ ליו רעטכיד רעד ןעוו ,ןָא ךיז ןבייה ןעמזירַאג
 ןעיישילק עטצוּפעג יד ,ײרעטעָאּפ ןופ ץנימ רעקידנעשטשילב רעד ןוא עיזעָאּפ
 רעטלקיװטנַא רעקיצניוװ ַא ןיא ןבעגרעביא ךַארּפש רערעכייר-שירַארעטיל ַא ןופ
 ,שידיי יװ ךַארּפש

 ןיא ןעז ןעמ ןָאק עיזעָאּפ רַאפ ךיז טריקסַאמ סָאװ עזָארּפ ןופ ליּפשיײב ַא
 :"סונעוו ןיימ ,, דיל ןטנָאמרעד םעד ןופ ןפָארטס עטצעל ייווצ יד

 ,דוס םעד ןעגנגשגרעד ךיא ןיב ןַאד

 ,טָאג זיא םורָאד דעלקילג זַא

 ,ֿטסַאה רע ןוט טביל רע סָאטװ ץלַא לײװ
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 ,טסַאפרַאֿפ זומ ןײז סָאװ סָאד ןוא
 טּפַאה ַא ןָאק םיא רַאּפ ובָאה ןוא
 ...טּפַאשטַאב ןימד ןײז סָאװ טיולב
 ןעגנַאלרַאּפ עליוה ןופ בָאה ךיא ןוא
 ,טלַאטשעג ףושיכ ַא טרעטסיימעג
 העגנַאּפעג טָאה גיױא ןײמ סָאװ ץלַא וא
 ןעגנַאזעג ןוא דליב ןיא ,ןבעל ןיא
 ,דלַאב ריא ןעקוָאשעג ךיא בָאה סָאד
 ,דלַאּפ רעכילטיא ןופ טָאה יז זיב
 ...טלַארטשעג טײהגײש ןופ ןגער ַא
 ,גָאט ןדעי ןַאד טניז ןוא
 -- :גָאז ןוא ךיא קוברַאּפ ךיז
 ,ףַאלקש ןײד ןרעג ןיביב ,ןעיורפ ןופ עטסנעש .,ָא
 ...ףַאטַאב ןימ ךילגוצ ןוא טָאג ןײמ טסיב וד ןעד

 -רַאפ סָאװ ,עזָארּפ יד טינ ָאד טעװעטַאר עינָאריא עטשרמולכ יד וליפַא
 יו :ןקורדסיוא ענױזַא וצ רעדיו טמוק ןעמ ןעוו .עיזעָאּפ רַאפ ךיז טלעטש
 ?ףטּפיגקעג-טסול ןוא קירטש טימ ןטכָאלפרַאפ טסעפ, ,"ןצפיז ןוא ןעגנַאזעג;

 -כעל ּפָאנקנעזױר ןיא, ,"לגילפ-רעטסייג, ,"טסורב רעד ןיא ןענַאטנָאפ-טסול,

 - טלגיזעג ּפיל; ,*טכַאנ עקיצריוו ,"יוט רעדנעקיווק, ,"זיור עטגיטפנעזעג יד טעצ
 :יוװ זרעפ ַאזַא וצ רָאג רעדָא ,"סטרעוו-םוהת ןעקניז, ,"ּפיל וצ

 טלטנערּפשַאב ןטסוד טימ ןוט ,טײרּפשַאב ןזיור טימ

 ,רעטסיו ןײמ חבזמ םעד ךיט בָאה

 סמערָא עקיטבעמ טימ ךימ םעלק ןוט ךימ םעג םוק

 ...רעטסירפ רעמַאזיורג רעכעלביל וד

 ןוא טייקטלצניקעג ,םענַאב ןופ טייקשלַאפ (1 :ןכַאז ייווצ ךיז רַאפ ןעמ טָאה
 ןעמ סָאװ ,שידיי ףיוא ןגָאז וצ וואורּפ (2 ןוא ליפעג ןשיריל ןופ טײקיּפמוטש
 ץנַאג שילגנע ףיוא גנילק "סיַאס דנע סגנָאס, .שידיי-טינ ףיוא טרעהעג טָאה
 גנַאל יו .שילגנע ןופ ןטרַאװרעד ןָאק ןעמ סָאװ גנורָאּפ-טרָאװ ַא זיא סע .ןייפ
 ןטייקכעלגעמ עשיטעָאּפ יד ןיא ןגעוװַאב טינ ךיז לָאז רעטכיד רעשידיי ַא רעבָא
 רעדָא ,גנוצ רעד ףיוא ןעמוקעג ןעוו טלָאװ םיא יצ טינ ךיא ביולג ,שידיי ןופ
 ךיז טזָאל ענעגייא סָאד ."ןעגנאזעג ןוא ןצפיז, יו קורדסיוא ןַא ןעניז םעד ףיוא

 עדנעקיווקא ןוא "לגילפ-רעסטייג? ,"ןזיור עטקיטפנעזעג, יד ןגעוו ןגָאז ךיוא

 .""ךעלעמילב; עטצנַאלפעגרעביא ץלַא ןענייז סָאד .?ןעיוט
 טלָאװ ,רעירפ רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא טימ ןרָאװעג ןָאטעג ןעוועג סָאד טלָאװ

 -שירענָאיּפ ןימ ַא יו ןטכַארטַאב טנָאקעג "ןָאגרַאשז םעד ןופ ןעייק; סָאד ןעמ
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 ןענייז ןקורדסיוא עטכַארבעג יד זַא ןסעגרַאפ טינ רעבָא רָאט ןעמ .טייק
 ,1912 ןוא 1908 ןשיווצ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ,רעדיל ןופ סנטסרעמ
 -ילב; ענדָארָאמַאס ןגָאז וצ ױזַא טַאהעג ןיוש טָאה עיִזעָאּפ עשידיי יד ןעוו

 ."ךעלעמ

 ןופ עזַארפ עשיטעָאּפ עטלמילבעג ַא ןעו ןדיילרעד וצ ןעוועג זיא סע

 ףיוא טגיילעגסיוא טוג קילעפוצ ךיז טָאה שיאערבעה רעדָא ,שטייד ,שילגנע
 ,סעיצַאיצָאסַא ערעדנַא רָאג טקעוװעג ןבָאה רעטרעוו עשידיי יד רעבָא ןעוו .שידיי
 -מוא שממ ןעװעג ןטַאטלוזער יד ןענייז ,שרעדנַא סעּפע טניימעג רָאג רעדָא

 ַא ,דיל ַא ןכַאמ עילַאק ףיוא ללכב ןעמ ףרַאד ליפיוו ןוא .עכעלגערטרעד

 זיאס ןוא -- עלעדנח שלַאפ ַא ,העונת עטרעּפמולעגמוא ןַא ,טרָאװ טכעלש

 ,דיל סיוא

 ...סףײוש סע

 טייהרעליטש

 ןעילוט ךיז ןסיורעד ןפ

 ,רעטסגעפ סםוצ ןּפעלק וחא

 עגײש ךעלרעטילפ עטלזײרקעג

 ןעילוה טיגײװעגיט ווא

 עגײלפ יד בוט'סו ַא ובָאה טא

 ,..ןביוש יד וצ ףפעק יד ןקירד ןוא

 ,רעטסגעלק רעד רעגײא ןוא

 טיירג זיא

 .ךיירפ ןופ ףורסיוט ןוס טימ

 םיכאלמ ןקילפ סע;

 ...יוןביוט עטויסיײיו ןופ ןעלגילפ יד

 ?ךיירפ ןופ ףורסיוא ןַא טימ טיירג זיא , קורדסיוא רעד ,"עניילק, יד טרָאװ סָאד
 ףיוא ןגָארטרעביא סעשַאוהי ןופ ןטַאטלוזער עכעלקילגמוא ץלַא ןענייז סָאד ---
 ןופ ,טסייו רעװ ,רשפא רָאג רעדָא ,"ענייש ךעלרעטילפ עטלזיירקעג, שידיי
 ,שידיי ףיוא ןביירש ןוא שילגנע ףיוא ןטכַארט

 טעָאּפ ןייק זיא שָאוהי סָאװ םעד ןופ עגַארפ ןייק טינ רעבירעד זיא סע
 טָאטשנָא .ןייז טלָאװעג טָאה רע טעָאּפ ַא רַאפ סָאװ םעד ןופ רָאנ ,ןעוועג טינ
 ןקוקרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז שָאוהי טָאה ,ךיז ןיא ןקוקוצניירַא קידנעטש
 ןייז וצ ףורַאב ןליפַא ןוא גנַאלרַאפ ,ליפעג ןייז ןיא .ןלעדָאמ ןוא ןרעטסומ ףיוא
 ,סעזָאּפ ,סעיצּפעצנָאק ןעמונעגרעביא טּפָא רע טָאה טינש ןסיורג ןופ רעטכיד ַא
 םס ןעוועג שממ ןענייז סָאװ ,ןעגנולעטשנייא עשיטעטסע ןוא ןזַארפ ,ןענימרעט
 ,גנולעטשנייא יד ןָאטעגנָא ןדָאש סנטסניימ םוצ םיא טָאה ייז ןופ .םיא רַאפ
 "ןצוּפסיוא, ,"ןקעדוצ, ףרַאד סָאװ ,"לטנַאמ רוּפרוּפ, ַא סעּפע זיא עיזעָאּפ זַא
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 ריּפַאּפ -דלָאג טימ רעמיוב-טכַאניײװ סיוא טצופ ןעמ יוװ ,?ןייטש ןוא םַאטש םיוב;

 | | ,סעקצַאצ

 גנוניײשַאב ןוא גנוצוּפַאב
 ערעסָאװ עקירעמַא ןיא ןעוועגּפָא זיא שָאוהי יו םעד ךָאנ ,1902 רָאי ןיא

 ןענעקַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג טייצ רעד רַאפ טָאה ןוא רָאי ןעצ
 רענעפורעג-ױזַא רעד ןופ רעײטשרָאפ יד ןופ ןעגנואיושנָא ןוא קרעװ יד טימ
 טימ ךיוא אמתסמ ןוא עיזעָאּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא עיצידַארט-ליטנעשז
 דיל ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,ןענָאגיּפע ןוא רעכַאמכָאנ ענייז ןוא ןענָאסינעט

 ,(טסַאפרַאפ רעדָא) "טכַאמעג רעדיל ןרעװו סע יווק ןעמָאנ ןטימ
 .ןשָאוהי ןײטשרַאפ ןוא ןענעק לי סָאװ ,רענייא רעדעי ןענעק זומ דיל סָאד

 סָאד יװ ןבעג טינ ליפ יױװַא ןענָאק ,ןטקַאפ ןוא ןטַאד עשיפַארגָאיב םוש ןייק
 ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,"דיל ענעגנוזעג טינ סָאד, ןוא דיל עטנָאמרעד
 -סיוא רעד ןיא רענייטשליימ ןענייז רעדיל עדייב .רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 םוצ גנַאגוצ ןוא קוק ןייז ןיא ,ןייזטסואווַאב ןשיטעָאּפ סעשָאוהי ןופ גנומערָאפ
 .עטשרע סָאד ןטכַארטַאב רימָאל לייוורעד ,רעטעּפש דיל ןטייווצ םעד ןגעוו .דיל

 "טכַאמעג רעדיל ןרעו סע יא עמעָאּפ רעד ןופ קנַאדעג-טּפיוה רעד

 טעװ "ןעניז ןיא ןעקנַאדעג עניישע יד "טרעשַאב טָאה טָאג ןעמעוו, רעד זַא ,זיא
 :"ןעניפעג שובלמ םעד ןיוש גנירג;

 ףדײלקַאב ײז לָאז רע עכלעװ טימ
 ,ןטכער םעד קורדסיא םעד ןױש טסײװ רע

 ןףטכעלפ וצ ןעמַארג עקידנעגנילק ןיא
 (בעװ וצ רעטעמ ןײז קיצגוק ןוא
 ,(בעל ווא ןעמעטָא וצ ןָא טביוהיס זיב
 ןסילפ ײז ועטנַאדעג ןוא טרָאװ א
 ...ןסיז ַא גװיז ַא יא ףיטוב

 "ךיז טיײינַאב, "ַאמעט; ןייז ןעוו זַא ,טסייוו ?םיגוויז גוזמ, רעד ,טעָאּפ רעד
 ףרַאד רע ןעוו ,רעבירעד ןָאק ןוא ,"?קיומ סרעטכיד ןתמא םעד ךיז טייב,
 -רעזייא טימ רעטרעוו ןופ רעטיוועג ַא (ןזָאלסױרַא) גנילצולּפ רָאג, ,ליוו רעדָא

 ןָאק רע .ןכַאמ ןכַאז ערעדנַא ךיוא ןָאק "רעכַאמ-רעטיוועג, רעד ,?טכַאמ רענ
 :ףרַאד רעדָא ליוו רע ןעוו רעדיל ענייז ןבעג

 ןרעטש יד ןופ רעמיש ןעיולב םעד
 ,טּפָאלש סָאװ דניק ַא ןופ עור יד
 ,ןרערט ןדײרפ ןופ ץנַאלג ןסיז םעד
 .טלַאּפ סָאװ יוטנעגרָאמ ןפ טפוו םעד
 ,לַאװ ןיא םיוב ןוא םולב ןדעי ףיוא
 ...ןרעװ וצ גָאט רעמו ןָא טביײהיס ןעװ
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 ךעליירפ ַא ןיא ןעגנַאלק, ענייז לָאמטּפָא "טהייר, "רעסַאפרַאפ-רעדילא רעד
 רעבָא ,"רָאמַא טָאג םעד דובכל ...רָאכ ןדליוו קיטסול ַא ןיא רעטעמ ןלענש
 : טשרקיערעד

 ןסַאֿפ טידנעטש רע דומ

 ןסנקרַאפ הלכ"ותח
 ,טפַאלש סָאװ דניק 8 ןפ עור יד

 . ..בנובײמ רעד טימ רקיע םעד טימ

 זיא סע ,טרעקרַאפ ,דיל טכעלש ַא זיא סָאד זַא ,ןגָאז וצ ךייש טינ זיא סע
 ןפורנָא ןָאק ןעמ סָאװ ןעוועג טייצ ןייז ןיא זיא דיל סָאד .דיל טוג ַא ראג רשפא
 ךעלטרַאק עלעיצעּפס ףיוא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סע ."רעלעס טסעב; ַא
 ַא ,שָאוהי, ,ץיוועקטיוו ישטרעב ייב םעד ןגעוו עז) ךדליב סרעטכיד םעד טימ
 רעטעמ רעד ,ךעלקריוו ןוא .(41 רעמונ ,"ןטפירש ענייז ןופ עיפַארגָאילביב
 ןטלַאה גנונײשַאב רעד טימ גנוניימ יד ןוא "טבעוועג קיצנוק, זיא ךיל םעד ןיא
 ,ןסנקרַאפ קידהלכ-ןתח ןייא ןיא ךיז

 יד רעדָא עירָאעט יד ָאד זיא קיטכיװ .סע סייג ךיל ןיא טינ רעבָא
 -ערּפעג טָאה רע סָאװ ,טריציטקַארּפ טָאה שָאוהי לייו ,דיל ןופ עיּפָאזָאליפ
 ךיז טייגעצ עירָאעט יד סָאװ ,רעטכיד ענעי ןופ ןעוועג סינ זיא רע .טקיד
 ןשיטעָאּפ ַא טנרעלעגּפָא ץעגרע ךיז טָאה רע זַא ,שָאוהי ,קיטקַארּפ רעד טימ
 .רעדיל ןסַאפרַאפ רעדָא ,ןביירש םייב ןדנעװנָא טנָאקעג םיא רע טָאה ,ללב
 -רעד .רעדיל ןיא ןעלדנַאװרַאפ טנָאקעג עיזעָאּפ ןגעוו ןפירגַאב ענייז טָאה רע
 ןעגנערב טנָאקעג דיל םוצ גנַאגוצ רעלַאנַאב רעדָא רעשלַאפ ַא םיא טָאה רַאפ
 ,ןדָאש ליפ ױװוַא

 טסַאפרַאפ שָאוהי טָאה גנונײשַאב ןוא גנוצוּפַאב ןופ עירָאעט רעד טיול
 טרעטשעג ןשָאוהי טָאה דיל ןופ םענַאב רעקיזָאד רעד ,רעדיל ףעקילדנעצ
 ייב רענעגנַאפעג ַא ןעוועג זיא רע .טייקכעלקריוו רעד וצ ןוא ךיז וצ ןייגוצוצ
 ,גנוטכיד ןוא רעטכיד ןופ לַאעדיא רעד .סעיצנעװנָאק עשיטעָאּפ ענייש יד
 ,עיזעָאּפ-טלעװ יד קידנרידוטש ןוא קידגענעײל ןפַאשעג ךיז טָאד רע סָאװ
 טימ טינ ,טייקכעלקריוו רעשידיי רעד טימ טינ טמיטשעג טינ ןיטולחל טָאה
 ,טייצ רענעי ןיא רעטכיד ןשידיי ַא ןופ עיצקנופ ןוא עלָאר רעד

 וצ, רעטכיד ןשידיי םעד שָאוהי טפור ?ןצנַאמָאר עשידייא ךיל םעד ןיא
 ןוא ךורעג-תולג טגָאי וליּפַא ןצנַאמָאר (עגייז) ןופ לייוו לרוג ןייז ןטכולפרַאפ
 ,"רעכַאמ רעטיוועג, ןוא "םיגווז גוזמ, רעד ."ןצנַאט סָאװ םיתמ ןופ חיר רעד
 טימ דיל סעשָאוהי ןיא ,ןיב יד יו ףרַאד ?רעסַאפרַאפ רעדיל, רעלַאעדיא רעד
 ןעמענ רָאנ זומ ,"עלעטייווק ַא ואוו ,עלעטייב ַא ואווא ,ןגיוז ,ןעמָאנ ןבלעז םעד
 ןומ רע ."זיא קיטכיר סָאװ רָאנ ,זיא קיטכיצ סָאװ רָאנ ,זיא קיטכיוו סָאװ;
 םעד ןופ ןוא ,"טדַאש סָאװ ץלַא ןדיימסיוא ןוא זיא ךעלצונ סָאװ רָאנ, ןביילק
 :ןיא ןפַאש ןיב יד יװ םעלַא

 סס



 לדגעגעמ , הר א א הי

 ...לדנגעמרַאפ ןײלט א ךיז

 טיול טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,לדנעגעמרַאפ עסיז-קינָאה עקיזָאד סָאד זיא סע

 ,ןטוג; םעד ןופ עירָאעט רעשיטעטסע רעטריזילַאנַאברַאפ רעד ןופ ןפירגַאב יד
 טָאה סָאװ ,לדנעגעמ ןשיטעָאּפ ןייז ןיא ןפַאש טפרַאדעג "םענייש ןוא ןתמא
 יד ןעוװעג ןיא סָאד םירָאװ .עיזעָאּפ סעשָאוהי ףיוא הללק ַא יװ טרעיוהעג
 ,רעדיל עטרידנַאק ןוא ,עטצוּפרַאפ יד וצ טריפרעד םיא טָאה סָאװ ,עירָאעט
 .ךעלטיורב-תוכלמ יו עטרעקוצעגּפָא רעדיל

 ןבירשעגנָא ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,זיא ?טכַאמעג רעדיל ןרעוו סע יו, דיל סָאד
 רעדיל שָאוהי טביירש 1911 ןיא יװ טעּפש ױזַא ךָאנ רעבָא ,1902 ןיא ןרָאװעג
 :"גנוניימ רעד רַאפ גנונײשַאב, ַא ןעניפעג ןופ טּפעצער םעד טיול

 ,טיור םער ןטפורַאב רעגניפ עגעגרָטברַאֿפ

 ,ןעניר טמענ ץעגרע ןפ םַאזלַאב רעדגקיװס ַא

 ,ידרַאג סברעמ ןיא תומולח עמײהעג

 ...ןעגיפש ךיז רופרופ א ןַארסַאו ןופ

 םעד ןיא "תושמשה ןיב; דיל ןרעגנעל םעד ןופ ביױהנָא רעד זיא סָאד

 יד ןופ טסייג ןיא זיא דיל סָאד ןטלַאהעגסיױא יװ ןוא ,?לּפענ ןוא ןוז ןיא, דנַאב
 ױוַא !?טכַאמעג רעדיל ןרעוו סע יווט ןיא טקירדעגסיױא ןענייז סָאװ םיללכ

 םעד, ךיילג ךיז טרעדנערַאפ "ַאמעט, יד יײנַאב ַא ךיז טיג סע יװ לענש

 ?קיזומ סרעטכיד

 ,דגָאי רעקיסיילפ ריא ןופ
 ,טקַאּפעג לופ
 םוא ךיז טרעק ןיב עטסיטעּפשרַאפ ַא
 ,םוזעג וכַאװש ַא טימ
 ,ר ריא ןצ
 גגַאג ריא ףױא טּפַאכ ןוא
 ואװ טיג ואװ
 ...טגַארטעג ןטצע7 ַא

 -ַאכעמ ַא זיא סָאד ןעוו ,קיזומ רעטרעדנערַאפ רעד ןופ הלועּפ יד ָאד זיא סָאװ
 : ןדלַאה ןיא ךעלדנייב-שיפ יו רעטרעוו ךיז ןלעטש ָאד ןעוו ,גנורעדנערַאפ עשינ

 ,טילפ סָאװ ןיב א ןגעוו ָאד טגָאז ןעמ ןעוו ,"דגַאי עקיסיילפ, ,"טקַאּפעג לופ,
 ??קנַארטעג ןטצעל,/ ַא "גנַאג, ריא ףיוא טּפַאכ יז זַא
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 ...ןבעל ןופ גינעק רעד

 ןטילעג שָאוהי טָאה טכַאמעג ןרעו רעדיל יו סעירָאעט ןופ רָאנ טינ

 ןופ תוהמ ןוא טלאטשעג םעד ןגעוו ןשינעדערנייא ןופ ןטילעג ךיוא טָאה רע
 ,שינעדערנייא יד ןעוועג עטסגרע יד זיא ןשינעדערנייא עלַא יד ןופ .רעטכיד ַא
 ןוא ןוז רַאפ דניקא ַא ,גנילרעטעמש רעקידנבעוװש ַא עבטב זיא רעטכיד ַא זַא
 "ןטפול רעד ןיא לערט/ ַא רָאנ טיג סע זַא סָאװ ,לכאלמ ןימ ַא ,"ןפַאשעג טכיל
 :?סנקלָאװ ףיוא ןטיירק ךיז סע טזָאל

 םיורמ-גנילירפ רעד
 ,גײװצ ַא ףױא ּפטָאנק ַא ןטפול רעד ןיא לערט א

 -- ןרעטש ןפיוא ךיוה רעמערַאװ

 ,טסע1ג 8 טגפעעג ןצרַאה ןיא ךיז טָאה'ס ןוא

 ...ןרעגַאב עלַא טזָאלעג זיול ןוא
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 סורַא למיח ןפיוא טמיװש סע ,ךיא עזרעד

 -- ןטײװ ןופ ןטלָאװ רעקניסײװ ַא

 ,סיא ףיוא ךיט ץיז ןיוש ןוא ,גנגורפש סט ןט בױה ַא

 ...ןטײר םיא ףױא סעװַא ךיז זָאל טא

 ,גרעב רעביא בעװש ןא ןלָאט רעביא ילפ ךיא
 ...לטגיװ ַא ךימ טגָאי קידופיטש טא
 ,ןוז רעקיטכיל רעד ןצ ףױרַא ךיא ךײרג ןץוש
 ...לטניב ַא ולַארטש ןפ רימ קילפ א

 ,טגארק א ךיז פָאָס ןפיואש ײז ןופ ךיט טכעלפ ןַאד

 -- ןלַארטש קירעביא רימ ןבילב ווא

 ,סס1יל ײז ךיא ףרַאװעצ ןוא סטכער ײז ךיא ףרַאװעב

 ...ולָאחס טא רעדלעװ טא סעטנָטל ףױא

 ןײלַא רָאג ךיא ןיב גנילירפ רעד ךיז טכַאד ןוא

 ,ןבעל ןופ גינעק רעד ןיב ךיא ןוא

 ,םייוק 8 ראג ואװ טט רעמיש ַא רָאֹג ואװ ןא

 ...ןבעגעג רצוא ןײמ ןופ ךיא ֿבָאה

 ליפיוו ,טייקטכייל רעטכַאמעג רעד ןיא ןַארַאפ זיא סע טייקרעווש ליפיוו
 ןוא טייקידװעליּפש ןוא טיײקזעיצַארג רעטכַאמעג רעד ןיא טיײקטרעּפמולעגמוא
 ןטכעלפ סָאד ןוא ןקלָאװ ַא ףיוא ןטייר עשירעפיטש סָאד סיוא טעז סע ענדָאמ יו
 ןייז ןיא טוואורּפ שָאוהי ןעוו קידנעטש ."לטניב ַא ןלַארטש; ןופ ץנַארק ַא ךיז
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 -ןָאד ,קידוװעליּפש ,שיטעקָאק ,טנַאלַאג ,טנַאמרַאש ןייז וצ דָאירעּפ ןטשרע

 ,טימעג ןפיוא רעוש רע טקריו -- םיטניא שירעדורב-טוג רעדָא ,שינַאושז

 טכַאמ שטנעמ רענעסקַאװרעד רעטנעָאנ א ןעוו יו ,ןקוקקעװַא ךיז טליװו סע

 וצ טינ ךיז טסַאּפ יז ,טייקטכיל עטכַאמעג יד טינ טסַאּפ םיא .שידניק ךיז

 רעטעּפש רָאג טשרע .דיל ןטעװערָאהרַאפ-רעווש ןייז וצ ןוא טייקטסנרע ןייז

 ןזיוַאב רעדניק רַאפ רעדיל ץנַאט-ןוא-גניז עלופגנַאלק לָאצ ַא ןיא שָאוהי טָאה

 טימ ןעגנילקפיוא לָאז טרָאװ סָאד זַא ,ױזַא ךעלקעלג-ךַארּפש יד ןרעטיצעצ וצ

 ,טייקידװעליּפש ןוא טיײקזעיצַארג רעכעלריטַאנ רעסיוועג ַא

 סָאד ,"םיורט-גנילירפפ רעד דיל ןטריטיצ םעד ןיא ןעגנילק שלַאפ

 טָאה סָאװ בעל ןופ גינעק ַא ןופ לעטשנָא רעד ,ךיז ןרישזַארוק עטכַאמעג

 תמא רעד .סקניל ןוא סטכער ןעמולב ןוא ןלַארטש טפרַאװעצ ןוא רצוא ןַא

 ,רעלכיײּפש ןטימ זיולב רוטַארעטיל רעד וצ שָאוהי זיא ןעמוקעג זַא ,רעבָא זיא

 ןוא ימ רערעוװש ךרוד ןברעוורעד טפרַאדעג טשרע ךיז רע טָאה תורצוא יד

 .ןשינרעטַאמ עקיטסייג

 טיײקיטסיװ עקיטסַארּפ

 -ַארוק רע ואוו ,ןרעפ ןוא רעדיל ענעי ןשָאוהי ייב ןעגנילק רעתמא יו
 טמיר רע ואוו .ןליפעג עשלַאפ ןייק ןרילומיס טינ ליוו רע ואוו ,טינ ךיז טרישז

 טלייצרעד רע ואוו ,ןבעל ןרעביא טפַאשרעה רעכעלגינעק ןייז טימ טינ ךיז

 : טלָאװעג טָאה רע יװ ,לופקיטייוו ןוא קיטכירפיוא

 ,טרָאװ סָאד ןרעה ןפיל סגצימע ןופ

 ,טנעטעג ןעגיפעג טינ ךיז ןיא בָאה ךיא סָאװ

 ןביולג ןקיטרַאּפ סוצימע טימ בָאה ךיא רעװ

 ,טכוזעג ןליפ טײקידײל ענעגײא ןײמ

 עדמערפ ןופ םוטכײר טימ בָאה ןוא

 ...םלָאטעג ןצוַאלפַאב טיײקיטסיװט עטיטסַָארּפ ןימ

 טימ ...טכוזעג ןליפ טייקידייל ענעגייא ןיימ, קורדסיוא םעד ןעניז ןיא טָאה

 רעקיטסָארפא ןגעװ ןזרעפ עקיזָאד יד יװ טקרעמ ןוא "עדמערפ ןופ םוטכייר

 ןענַאטנָאפ-טסול; ןוא "ןייוו ןטיור, ןופ ןזרעפ יד יװ רעטכע ןעגנילק "טייקיטסיוו

 ."טסורב רעד ןיא
 "ןבעל ןופ גינעקא רעד זיא רע זַא םעד ןגעוו דייר ענעריּפַאּפ יד טינ

 עטלקניפַאב ןוא ענעטפודַאב יד טינ ,"רעטסירּפ רעמַאזיורג רעכעלבילא רעד

 ייב ןענייז ייז .ןשָאוהי ןיא עתמא סָאד ןעוועג ןענייז רוטַאנ רעד ןופ ןעגנַאזעג

 עקיטסָארפא יד ןעװװעג זיא סנייז ."עדמערפ ןופ םוטכייר רעד, ןעוועג םיא

 רעקיבײל רעסייה ךרוד "ןצנַאלּפַאב, ֹוצ טכוזעג טָאה רע סָאװ ,"טייקיטסיוו

 ףיוא יװ רוטַאנ רעד ףיוא טקוק שָאוהי ןעוו טינ ,רוטַאנ רעד טימ גנוטפעהַאב
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 רע ןעוו טינ ןוא ןריּפָאק וצ םיא רַאפ ןלעדָאמ עקיברַאפ ןופ גנולעטשסיוא ןַא
 ןענעכייצרַאפ זומ סָאװ ,רעטעמָארַאב ןקידעבעל א סעּפע רַאפ ךיז טכַארטַאב
 רעד ןיא טכוז רע ןעוו רָאנ ,טכע דיל ןייז טגנילק ,גנורעדנע-רעטעוו עדעי
 ליו רע ןעו טינ .ןרעּפכורּפַאב ןוא ןבעלַאב םיא לָאז סָאװ לָאװק ַא רוטַאנ

 עלעמילב ןופ טבעוװש סָאװ ,גנילרעטעמש רעקיברַאפ א יװ ןלעטשרָאפ ךיז
 טייקשיגַארט רעכעלשטנעמ רעצנַאג ןייז ןיא טייטש רע ןעוו רָאנ ,עלעמילב וצ

 גנורעּפרעקרַאפ רעד ןגעק ,רוטָאנ רעד ןופ טכַאמ רעד ןגעק רעטקירדרעד ַא --

 ןיא טײקנסָאלשעגניײא ריא ןגעק ,"ץעזעג םענרענייטש סלַאזקיש; ןֹופ ריא ןיא
 -טינ רעשיטעטסעיַאמ ןוא רעגנערטש ריא ןגעק ,טייקידתודוס ריא ןגעק ,ךיז
 -מיס סָאד ריא ןיא טעז רע ןעוו ,טייקכעלטירטוצ-טינ ןוא טייקכעלגנירדכרוד
 ןיא; רַאפ ןופ ןרָאי יד ןיא ןליפַא ,ליפעג שיריל ןייז ךיז טקרַאטש ,עשילָאב

 ןייז ןופ טייקטבלעוועג עשידָאזָארּפ יד רענעט עטכע טימ ןָא טליפ ןוא ,"בעוועג
 רע ןעוו רָאנ ,ןגיז ענייז טימ טלבוי שָאוהי ןעוו טינ ,דיל ?ןטבעוועג קיצנוק;
 ,טעז ןוא ,ןלַאפכרוד ענייז טימ טייזרַאפ ,געוו םענעגנַאגעגּפָא םעד טכַארטַאב
 וצ דיל ןייז ךיז טבייחרעד -- "ליפ זיא טעברַא יד ןוא ץרוק זיא טייצ, יד זַא

 ,קיריל רעתמא

 טנטָאש

 שָאוהי יו םעד ךָאנ ,ןטַאנָאמ 11 רעדָא 10 ערעסָאװ טימ ,קידרעווקרעמ ןוא
 ךיל סָאד טקורדעגּפָא רע טָאה ,"םיורט-גנילירפ, דיל סָאד טכעלטנפערַאפ טָאה
 סָאד .רעדיל עטסשיריל ןוא עטסקידתמא ,עטסעב ענייז ןופ סנייא --- ?סנטָאש;
 קנַאדעג ןיא ,גנומיטש ןיא ,ליפעג ןיא רָאנ ,טרעוו ןיא רָאנ טינ זיא דיל עקיזָאד

 ."םיורט-גנילירפ; םעד ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ

 טלָאװעג טינ טלָאװ ןעמ סָאװ ,סעשָאוהי דיל עטשרע סָאד רשפא זיא סע

 -ביד רעד זַא ,טלָאװעג טינ טלָאװ ןעמ ואוו ,זיא סע יװ שרעדנַא ןייז לָאז סע
 .הרוש ַא טרעדנעעג טרָאד ןוא ,טרָאװ ַא טקעמעגסיוא ָאד ןבָאה ןעוועג לָאז רעט
 זיולב ליוו ךיא .ןריטיצ ןפרַאד סע לָאז ןעמ זַא ,טנַאקַאב טוג וצ זיא דיל סָאד
 ,שָאוהי ךיז טגָאלק רעקיטכיר רעדָא ,טלייצרעד דיל םעד ןיא זַא ,ןענָאמרעד

 | טעוװ לעז עדימ ןייז זַא

 ןכַאװ קיבײא ,קיבײא
 הגערפ קיבײא ,קיבײא טא
 ןגעקטנַא טעװ דימת טא
 -- וכַאל טא ןײטש ןבעל סָאד

 ,רעטכיד רעד ָאד זיא סע רעבָא ,"ןבעל ןופ גינעקק רעד ָאד ָאטשינ
 טרעוװ סָאװרַאפ ?ןעגנולעג ױזַא דיל עקיזָאד סָאד ןשָאוהי זיא סָאװרַאפ

 טשינ ?דנַאנַאכָאנ ןרָאי דיל סָאד ןענעיילרעביא ןוא ןענעייל דימ טינ ןעמ
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 רענעגייא ןַא תמאב ףיוא ןָאטעג גנולק ַא ָאד טָאה שָאוהי סָאװ ,רַאפרעד לָאמוצ

 ןצנַאג ןייז טקעלּפטנַא טָאה סָאװ ,וויטָאמ ַא טרירעגנָא ָאד טָאה רע לַא ,ענורטס

 ? תוהמ ןטסקינייוועניא

 ליפעג סָאד זיא ,?סנטָאש, דיל סָאד ךעלטלַאהניא סיוא טנכייצ סע סָאװ

 "לובג; ,סעשָאוהי ,ןייז ןיא זַא ,ליפעג סָאד :;לַאפכרוד ןופ ,גנושיוטנַא ןופ

 רעד ףיוא סנטָאש, זיולב ןלַאפ סע רָאנ ,ןטלַאטשעג ןייק ןיירַא טינ ןעמוק

 ןופ זיירק ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןופ סױרַא שָאוהי טייג דיל םעד ןיא ."לעווש

 .טפַאשרעטסיימ רעשידָאזָארּפ רעכעלנעזרעּפמוא ןוא גנומָאקלָאפרַאפ רעקיסיילפ

 טערט ןוא ןטעטילַאנַאב עשיטעָאּפ ןופ זיירק םעד ןופ ךיז סױרַא רע טסייר ָאד

 ,ןייזטסואוואבטסבלעז ןשיגַארט ןופ זיירק ןיא ןיירַא

 לעז רעד ןופ ןרעק רעד

 רעדיל עקידרעטעּפש יד ףיוא גָאזנָא ןַא זיא סָאװ ,ךורברעביא רעקיזָאז רעד

 .ןטכודסיוא ךיז ןָאק סע יװ םיצולּפ ױזַא ןעמוקעג טינ זיא ,"בצוװעג ןיא,

 ,1907 ןוא 1906 ןופ רעדיל יד ךָאנ ךורברעביא םעד ףיוא ןגָאזנָא ןענַארַאפ

 -ור, סמַאיַאכ-רַאמָא ןופ טסולפנייאַאב רעדיל עשיפוָאליפ לָאצ ַא ןענייז סָאד

 ןצעזרעביא ןיא ןטלַאהעג טייצ רענעי ןיא ךרע ןַא טָאה שָאוהי סָאװ ,?טַאיַאב

 טקידנערַאּפ סָאװ ,"ליוו ןוא זומ, דיל םעד ןיא גָאזנָא רעד זיא רָאלק סרעדנוזַאב

 :ןזרעפ עקיזָאד יד טימ ךיז

 ליפש ןטסיװ םעד ןיא לכערוגיפ ןײלס ַא -- דיא א

 טײק רעבליז רעד וופ ןגיוצעג םוא ךַאט

 ...ליװ טשרסמולכ ףור ךיא ןוא זומ זיא םוטעצמוא סָאװ

 ןדײלקנָא טפרַאדעג ךיז ןבָאה ןוויטָאמ יד ,עיזעָאּפ ןייק טינ טייוו ךָאנ זיא סָאד

 רעבָא ןענייז יז ,ןעגנובעלרעביא עטערקנָאק טימ ןטפעהַאב ,שיילפ ןוא טולב ןיא

 ןיא גנופיטרַאפ ףיוא רָאנ ,גנופיטרַאפ רעכעלרעניא ףיוא רָאנ טינ גָאזנָא ןַא
 .ויטָאמ-טייל רעשיטעָאּפ ַא יו ,טייקכעלרעניא

 לפייוצ ןייז ,גנושיטנַא ןייז שָאוהי טָאה רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא ךרע ןַא

 ,רענעּפָא ךָאנ ,רעקיטכיר ַא זיא םיא ףיוא טייג רע סָאװ געוו רעד זַא ,םעד ןיא

 : טקירדעגסיוא רעפרַאש

 רעטנורַא םיור ןופ ךיא ןיב דניצַא
 .רבח ,ןריט עגײד ןיא ּפַאלק א
 ,רעטנוזעג ,רעקיטפערק ןפע .ָא
 .ריוַא ןוּפ רערעדנַאװ ןקנַארק םעד

 ןעגנורדעגכרוד ןטלעװ יד בָאה ךיא
 (רָאװעג סגײמ טינ זיא ענײק ןוא
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 ןעגנוזעג טולג א ןוז ןופ בָאה ךיא

 ....ןרָארפרַאפ רעיש ןיב ןײלט ךיא ןט

 ןעמואטטעג רעמיטכײר ךרורד ןיב ךיט

 ...ןבילבעג ץרַאה ןײמ זיא םערָא ןוא

 ןעלפייווצ וצ ןביוהעגנָא שָאוהי טָאה ןעניז ןשיפָאזָאליפ ןיא רָאנ טינ רעבָא

 ןוא סנביולג ענעמונעגרעביא ןוא ענעמונעגנָא ענייז ןיא ,געוו-סנבעל ןייז ןיא

 ןייז ןופ טרעװו רעד ןיא ןעלפייווצ ֹוצ ןביוהעגנָא ךיוא טָאה רע ,"רעמיטכייר;

 -נוזעג טינ, סָאד .טייקכעלגיט רעשירעטכיד ןייז ןופ ,טעברַא רעשירַארעטיל

 רעדיל ןרעו סע יו, דיל ןפיוא רעפטנע רעד ,ליוו ןעמ טיוא ,זיא "דיל ענעג

 ?טכַאמעג

 ,טנַאה רעד ףיוא זיא דיל ןופ דוס רעד זַא ,גנוגייצרעביא יד ,טייקרעכיז יד

 יד) ?לַאיזַאר פורט קַאק וקיזומ, ,שָאוהי ,רֶע טָאה ירעילַאס סניקשוּפ יװ זַא

 ענעגייא יד וצ יורטוצ רעד ןוא ץלָאטש רעד ,(טסמלּפעג ןנימ-רב ַא יװ קיזומ

 םעד ןיא ןסירעגפיוא טרעוװ ,דיל ןקידרעירפ םעד ןיא טליפ ןעמ סָאװ ,תוחוכ

 ,גנשיױטנַא עפיט ןַארַאפ דיל ןטצעל םעד ןיא זיא סע "דיל םענעגנוזעג טינע

 דיל סָאד ."טכאמעג; טבכייל יױזַא טינרָאג ןיוש ןרעו דעדיל זַא ,גנונעקרענַא יד

 ןופ גנוכיירגרעד עטסכעה יד טקנוּפדנַאטש ןלעמרָאפ ןייר ַא ןופ ,בגַא ,זיא

 ,עידָאזָארּפ רעשיסַאלק ןיא ןרוָאי-ןרעל סעשָאוהי

 ןגעו ןסיוו שָאוהי טוָאל עזָארּפ ןיא ךיוא רָאנ ,ןזרעפ ןיא רָאנ טינ רעבָא

 "סרעטילּפש; ענייז ןופ םענייא ןיא .לפייוצ םעד ןגעוו ןוא גנושיוטנַא רעד

 טביירש ,1912 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"רענעי ןוא טלעװ רעד ןופ/ ךוב ןיא

 עגונב יװ ,ללכב ןבעל םעד ןוא טלעו רעד עגונב גנושיוטנַא יד; :'ױזַא שָאוהי

 ,םותחה רפס, ַא יוװ ןרָאי ערעגניי יד ןיא ןײלַא ךיז רַאפ ןענייז רימ .ןילַא ךיז

 א ןָא ןטפערק ןוא תורצוא ןופ ענימ עטנפעעג טינ ַא יו רעקיטכיר רעדָא

 ןוא טיײקמערָא רענעגײא רעזדנוא ןופ גנוקעדטנַא יד טמוק רעטעּפש ,רועיש

 | ,"טייקיאעפנָא

 שיפָאזָאליפ ,גנונעקרענַא יד ,געוו ןקיטציא זיב םעד ןיא גנושיוטנַא יד

 ןענָאק ייז זַא ,גונעג טינ ןענייז ?רעמיטכייר עדמערפ, יד זַא ,שירעלטסניק ןוא
 ןופ לַאװק ַא ןוא גערנָא ןַא יו ,טעטילַאער ַא יװ רעטכיד ַא רַאפ ןעניד טינ
 ןופ ןשינעכוז יד וצ ןריפ ןשָאוהי טזומעג טָאה ,טייקשיטנעטיוא רעשיטעָאּפ
 ןגעו טָאה שָאוהי .טעטילַאער רערעמיטניא ןוא רענעגייא ,רעתמא ,רעיינ ַא
 ןופ םענייא רע טרעדליש (1913 ןופ) "ןרעק רעד, דיל ַא ןיא .רעדיל ליפ םעד
 :טעטילַאער רעקיזָאד רעד וצ ןייגרעד וצ טפָאה רע עכלעוו ךרוד ,ןדָאטעמ יד

 ןעציּפשרעדנַאגַאֿפ טלָאװעג בָאה ךיט

 ןעגנאלרַאפ עלעטנוט יד
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 ,ןעניפעג לעז ןײמ טלָאװעג בָאה ךיא

 ....ןעגנַאגעג טכיל םוצ ןיב ךיא

 ףכָאטשעג ךימ ןבָאה ןלַארטש יד

 ףכָארבעג טּפַארק ןײמ טָאה רעמיש רעד

 ,טלגירעגוצ ןריט יד ךיא בָאה

 ,טלגיורַאפ טסעפ ןגױא יד ךיא בָאה

 לעה טָאה שיגרעטסניפ רעד ןופ ןוא

 -- ןעטש ַא טצילבעגסױרַא

 ,רעק רעד ןעװעג סָאד זיא

 ...לעז ןײמ ןופ ןרעֶק רעד

 יד ןיא רעטנורַא טקניז רע ןעװ ןשָאוהי רַאפ ףיוא טצילב ןרעטש רעד

 ןכעלשטנעמ ןופ םונהיג-עטנַאד םעד ןיא ,דרערעטנוא םעד ןיא ,ןשינרעטצניפ

 ןייז ,טייקיטביל רעד וצ שינרעטצניפ רעד ךרוד גנַאג סעשָאוהי .,ןייזטסואווַאב

 ןיא טקירדעגסיוא זיא ,"לעז ןייז ןופ ןרעקא םוצ ,ןרעטש וצ טפַאשרעגליּפ

 .?בעוועג ןיא/ ןייז ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ ,רעדיל יד

2 

 בעוועג ןיא שאוהי

 רעכעלשטנעמ ןייז ןיא שָאוהי ךיז טזייוו "בעוועג ןיא; דנעב ייווצ יד ןיא

 טמענ ,רעדיילק ענדַארַאּפ יד ךיז ןופ ּפָא-טוט רע .טייקטכע ןוא טייקידתמא

 ,עיזעָאּפ רעלענָאיצנעװנָאק ןופ ןטנעמַאנרא עקיאײלרעלַא יד ךיז ןופ ּפָארַא

 ןגעו ןדער טמענ ןוא סעזָאּפ עשיּפמילֶא עקיטרַאסיורג יד ןופ ךיז טײרפַאב

 ,םיא ןיא ןקידרקיע ןוא ןטקיטייװעגנָא-ףיט ,ןכעלשטנעמ-ףיט םעד

 ןענייז ,ןעמוקעג ייז ךָאנ ןענייז סָאװ ענעי ךיוא יװ ,"בעוועג ןיא; רעדיל יד

 רָאנ ,טייקפייר רעשירעלטסניק דָארג רעייז טימ רָאנ טינ קיטכיוו רעבירעד

 טכיל ַא ןפרַאװ ןוא ןשָאוהי ןתמא םעד זדנוא ןזייו ייז סָאװ םעד טימ ךיוא

 יגעוו"רעטכיד ןייז ןופ ןּפַאטע עקידרעירפ יד ףיוא ךיוא

 רעכעלמיטנגייא רעד ןיא טלצרָאװרַאפ רעפיט ןענייז רעדיל עקיזָאד יד

 רעירפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז רָאװעג ןעמ טרעוו םעד קנַאד ַא ,רעטכיד ןופ קיכיסּפ

 תילכת ןרעכעה ןטימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ןכַאז רָאלק ןרעוו סע .ןליוהרַאפ ןעוועג

 ןוא עוויטיזָאּפ ענעדיישרַאפ יד זדנוא רַאפ ךיז ןקעלּפטנַא סע ,ןפַאש ןייז ןופ

 ןעייג סע ,עימָאנָאיזיפ עשירעטכיד ןייז טמערופעג ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עוויטַאגעג

 ןייז ןופ קיטקעלַאיד רעד ןיא ןטנעמָאמ עטסקינייװעניא ענעי ףיוא זדנוא רַאפ

 "עדנע ןוא ןעגנולדנַאװ ענייז ,ןשינעכוז ענייז ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,ןפַאש

 .ןעגנור
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 רוטַאנ רעד וצ ?טסולעגידליװ,
 ענױזַא רעדיל-רוטַאנ סעשָאוהי ןיא טפערט ןעמ טּפָא יו טסואווַאב זיא סע

 יד ןופ טכיל ןיא ."ןקעל, ,"ןגיוז; ,"ןמירזע ,יףקירד, ,"ןקילפ, יוװ ןקורדסיוא
 ןקידרקיע ַא טימ ןָאט וצ ןעמ טָאה ָאד זַא ,רָאלק טרעוו רעדיל עקידרעטעּפש
 ,טייקכעלנעזרעפ רעצנַאג ןייז וצ לסילש ַא ןוא ךירטש

 רעטעּפש טמוק "ןקירד" ןוא ?ןקילפא סָאד ואוו רעדיל ליפ טָאה שָאוהי
 שיטסירעטקַארַאכ רעדנוזַאב .ןפוא ןרעצנַאג ןוא ןרעלופ ַא ףיוא קורדסיוא םוצ
 ןבירשעגנָא טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,"טנירג ןוז ןשיװצ, דיל סָאד רעבָא זיא
 -וצ, ןיא ןעועג טקורדעג זיא סָאװ ןוא טיוט ןייז רַאפ םישדח סקעז ךרע ןַא
 ;ױזַא ךיז טנעייל דיל סָאד ,1927 ןופ "טפנוק

 ןרעסאװ ןוא ןץז טא ןסנירג ןשיטפ
 ,ןעגנואװצַאב טסולעג דליח א ךימ טָאט
 ןרסמרַאפ ךײרפ ןײמ טלָאװעג םינ בָאהיב
 ,ןעגנורּפשעגפיױא טָאה טולב ןּבָארס ךעלטיט ראג
 ,ןסירעג זָארג עשירפ סאו ?ױמ טימ טלָאװ ךיא
 ,ןענורעג פיל רעד ןפ טלָאװ טּפַאו עגירג ריב
 ןענופעג גײװצ ןקידרעטעלב א טלָאװ ךיא
 ןסירעג שיילפ ענירג ץיז םיא ןופ טלָאװ ךיא
 ,ןגיוב טפ לײפ ופָאלעג געט ךיא טלָאװ ךיא
 ןעירטעג ן8 ןעירשעג טרָאװ ַא ןָא טא
 וגיזעג טגיװ ןטכנײפ םעד זָאנ טימ טלָאװ ךיא
 ןעילפ ןטסָאמרַאֿפ ךיז ןעלגיופ יד טימ ןוא
 רעדילג יד טקנוטרַאפ סָטרמש ןסײװ א טלָאװ ךיא
 ,פָאזַאב ךיז רעסַאװ טא ןו טיס טלָאװ טא
 ןפָאלשעגנײא ךיא טלָאװ םעדכַאנ ןוא
 רעדימ טא רעסטַאז 8 טעד םענירג ףױט

 ,םזינַאגרָא ןשירעטכיד ןוא ןשיזיפ ןייז טלשפעג טָאה סָאװ חוכ ןעױר ַא סעּפע ,ןטנעמעלע רוטַאנ רעד ןיא טכוזעג ,טדערעג וויטַארוגיפ טלָאװ שָאוהי יװ קורדנייא םעד טכַאמ -- פיל רעד ןופ ןעניר לָאז טפַאז ץנירג זַא ,שיילפ ענירג סָאד ןגייווצ ןופ ןסייר ,זָארג עשירפ סָאד ןסייר ליומ ןטימ ןלעװ סָאד .רוטַאנ רעד וצ "טסולעג דליווא ןלַאנרַאק םעד טָא רעטניה טייטש סע סָאװ ןעז וצ גָאלָאכיסּפ רעלענָאיסעפָארּפ ןייק ןייז טינ ףרַאד ןעמ
 ףרַאד ןעמ .ןפַאש סעשָאוהי ןופ וויטָאמ ןטסקיגייװעניא םעד ,גנַארד"רוא םעד ןדנוא רַאפ טקעלּפטנַא סָאד ליפיוו ףיוא -- ,עשיגָאלָאכיסּפ יד רָאנ ,"טסולעג ןדליוא םעד ןופ טייז עשיגָאלָאיזיפ יד טינ ךעלריטַאנ ָאד זיא קיטכיוו
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 טקירד "טסולעג-דליווא ַאזַא ,רעגנוה ַאזַא טקנוּפ זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ייברעד
 .אפוג דיל םעד יבגל ךיוא סיוא שָאוהי

 "טיזַאטנַאפ רעכעלניז רעטקַאזקע , ךָאנ גנורַאג סעשַאוהי

 עשידיי עלַא טעמכ .רעדיל ןגעוו רעדיל טימ לופ זיא עיזעָאּפ עשידיי יד
 רעבָא טָאה ןשָאוהי זיב .עזומ רעייז ןגעוו ןוא וצ רעדיל ןבירשעג ןבָאה רעטכיד
 רעד ןגעוו טסואוועג טינ ,טנַאקַאב זיא רימ ליפיוו ףיוא ,עיזעָאּפ עשידיי יד
 לַאװק ַא ןוא עמעט סלַא ןפַאש ןופ טייז רעשיפָאזָאליפ רעדָא רעשיגָאלַאכיסּפ
 ךיוא ןבירשעג ןבָאה ןפַאש ןופ םעלבָארּפ םעד ןגעוו .גנוגערנָא רעשיריל רַאפ
 יז ייב ,ןטעָאּפ-רעטעברַא ןוא םיליכשמ יד ןופ ליפ ,דלעפנעזָאר ,גורפ ,ץרּפ

 -עדיא יד טריסערעטניא ייז טָאה סע .םעט ןרעדנַא ןַא טַאהעג רעבָא סָאד טָאה
  סלַא ןפַאש סָאד טינ ,ןפַאש םצע רעד טינ ,ןביירש ןופ תילכת רעד ,עיגָאלָא

 .םעלבָארּפ עשיגָאלָאכיסּפ רעדָא ,עשיפָאזָאליפ
 -ָאװניא ענייז טימ רעדיל ןגעוו ןביירש ןייז טימ זיא ,לשמל ,דלעפנעזָאר

 ,רעטכיד סלַא "טרעוו, ןייז ןרימַאלקָארּפ וצ ןעוועג ןסיוא סעזומ יד וצ סעיצַאק

 צסױרַא ןעװעג ןסיוא זיא שָאוהי ,טייקטלייוורעדסיוא ןייז ,טײקנפורַאב ןייז

 -ירפַאב טינ ןייז ,"ןעייו רעלטסניק; ענייז ,ןייּפ ןייז ,תוקיפס ענייז ןעגנערב

 ,טייקטקיד

 ,גנורַאג סיוא ןקירד סָאװ רעדיל טימ סיוא שָאוהי ךיז טנכייצ סרעדנוזַאב

 םעד -- ,ןתמא םעד ךָאנ רעגנוה ןשיזיפ טינ רעיש ,טפַאשקנעב עקידנרעצרַאפ

 ,דיל ?םענעגנוזעג-טינ,

 ןענָאק טינ סָאד ןוא גנוכיירגרעד רעשירעלטסניק רעלופ ךָאנ רעגַאכ רעד

 ןעו .ןשָאוהי ייב עמעט עלַארטנעצ ַא זיא ,רעגַאב ןקיזָאד םעד ןריזילַאער

 ןעמָאנ ןיא םעד ןגעוו רע טדער ,ןעמָאנ םענעגייא ןיא םעד ןגעוו טינ טדער רע

 ןגעװ רע טלייצרעד "ןעייוו-רעלטסניקא דיל םעד ןיא .רעלטסניק ערעדנַא ןופ

 זַא ,רָאטּפלוקס ַא

 הא טלַאפ טכַאג עצרַאװש יד ועװ

 םײל םײב קידוגײװש רע טיציז ןַאד

 קרעװ ןבלַאה ןײז ףױא טלפײװצרַאפ טקוק ןוט

 ,ָאטש ןטיוט ןפ יװ ךיז טכודיס א

 ,דלעה רעד רעװש טלגנַאר ןסײר ןצ זיול ךיז

 עטטידנעעג טיג רעדילג יד טפעלש ןוא

 ןָט רעלטסויק סעד ןרָאצמירג טימ טקוק ווא

 עטמערופעג-בלַאה ןּפיל טימ טליש טא

 ..טגַאה רעפַאלש סרעפעשַאב ןײז ןופ טָאֿפש א

 -ַאלש סרעפעשַאב םעד רעביא טָאּפש סדלעה, םעד ןגעוו גרָאז עקיזָאד יד
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 ,טייקיאורמוא רעפרַאש רעדנוזַאב ַא טימ ןעמונעגכרוד ןשָאוהי טָאה "טנַאה רעפ

 ,טכַאמנָא ןופ ליפעג ןשיגַארט ןרעדנוזַאב ַא רָאג טימ

 -גועג טינ; םעד ךָאנ גנוטכַאמש ןביילב ןשָאוהי ייב טגעלפ דיל ןדעי ךָאנ

 -קַאזקע; יד ןפורעגנָא טָאה עטעג סָאװ םעד ךָאנ טרַאגעג טָאה רע ,"דיל םענעג

 שָאוהי טלייצרעד "דיל ךעלטיא; ןייז .?עיזַאטנַאפ עכעלניז עט

 ,רעטרעװ ךָאנ טכַאמשעג טָאה ...

 ,ײרטעג ןעגניזַאב גנילירפ םעד ןלָאז סָאװ

 ןלָאז סָאװ רעדליב עקיטפוד ךָאג

 .יַאמ םענעבירשעג ןטײװצ ַא ןפַאשַאב

 (טסקעט ןיא ןכָארטשעגרעטנוא)

 :דיל ןיא רעטייו הדומ ךיז רע זיא ...רעבָא

 ןטכָאלפעג תוצילמ ךיא בָאה טסיזמוא

 ,טרָאּפעג טרעפ 8 ןפילשעג ועמַארג טא

 -- גגילירפ ןס סעטַא םעד ,רעטיצ ןכעלטרעצ םעד

 'טרָאװ ן(פ קורדסיא טימ רלָאמ ײז ןעמ ןָאט יװ

 -עטכיד ַא רָאנ טינ ןעוועג ןשָאוהי ייב זיא ."גנילירפ ןופ םעטָא; םעד ןלָאמ ןוא

 טינ רעדָא ןייז ןופ עגַארפ ַא ,עגַארפ-ץנעטסיזקע ןַא שממ רָאנ ,עיציבמַא עשיר

 ףיוא ןגיל, ,"רעדלעפ עקיטפוד יד ףיוא ןיילַא ,, ןייז טגעלפ רע ןעוו ,ןרָאװ ,ןייז

 ןופ "פיױלרעבירַא ץרַאה, ןייז טגעלפ ,"למיח ןיא ןקוק ןוא עקנָאל רעד

 "ןייגרַאפ, ךיז ,"ןעקנעב ןוא ןטכַאמש;

 ןעמענרַאפ ןצ רעגַאב ןסײװ 8 טא ..,

 ןדניברַאֿפ ךיז םיא טימ א סלופ ןטרַאטש סרוטַאג

 סוגיקו8ט סעבעי יא ןליפ ךיז לטב טא

 ןקרעמַאב רָאב ןָטט ךיט סָאט ץלַא סָאד ןכלעװ טפ

 ...ןֿפָארט ַא ראג ךיולב זיא רעוא טימ ןא גיט טימ

 ןזָאל לָאז ?טלעוו-רוטַאנ עסיורג ,עקיביײא ,עקילייה, יד זַא ,טלָאװעג טָאה רע

 ןקידנלעווק, ריא ןיא ?ןעקנירטרַאפ עלייוו ַא ףיוא ךיא ןכעלשטנעמ ןלפש; ןייז
 ."ןענורב

 םענעי ךָאנ טרַאגעג שָאוהי טָאה ןפַאש ןייז ןופ געט עטשרע עמַאס יד ןופ
 טרעװ טעָאּפ רעד ןעוו גנונעלרעביא רעשירעטכיד רעפיט רענעי ךָאנ ,זַאטסקע
 "ןענורב ןדנעלעווק ןיא ןעקנירטרַאפ, טרעװ ,?טלעוװ-רוטַאנ, רעד טימ סנייא

 ןייז רוטַאנ רעד ןופ רע זומ ,דיל ַאוַא ןפַאש ןענָאק לָאז רעטכיד ַא ידכ
 טייקטקעריד ַאזַא טימ ןעגנוניישרעד ןעמענוצפיוא טייקיאעפ רעד טימ טבַאגַאב
 ןוא םיא ןשיװצ הציחמ םוש ןייק ןביילב טינ לָאז סע זַא ,טייקוויטיאוטניא ןוא
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 דיל ןיא םיא ןפערט רימ .הציחמ יד ןעמ טליפ ןשָאוהי ייב .טקעיבָא םעד

 טקעיבָא םעד ףיוא טקוק ןוא טייטש רע יוװ --- טעברַא רעד ןטימניא קידנעטש

 .?טרָאװ ןופ קורדסיוא טימ ןלָאמ, וצ םיא ןעלטימ ןוא ןגעוו טכוז ןוא

 וצ ןרַאג ןוא ןבערטש ,ןכַאז ןטכַארטַאב ןוא ןטכַארט טנָאקעג טָאה שָאוהי

 ןעגנורדעגכרוד ייז ןופ טסואווַאבמוא חוכ רעד טלעפעג רעבָא םיא טָאה סע ,ייז

 טַאהװ יס רָאנ ,רעיה רָאנ, ,סיוא ךיז טקירד ילעש יו ,לָאז רע זַא ,ןרעוװ וצ

 ןעד סגניט גניוויל רָאמ ןעק יה טיעירק םעד וװָא טוַא טָאב ,יב יעד סגניט

 ."ןעמ גניוויל
 עלַאסרעווינוא טגערעג ןרָאי עגנוי רָאג יד ןופ ןיוש ,לשמל ,םיא ןבָאה טָא

 טָאה רע סָאװ ,טסנידרַאפ רעשירָאטסיה רעסיורג סעשָאוהי זיא סע .ןוויטָאמ

 "סומ עשיאעּפָאריא עטריזינָאנַאק יד טול שידיי ףיוא עיזעָאּפ ןפַאש טלָאװעג

 טרָאוש ןיא ,סיוא ךיז טקירד רע יװ ,"ןּפַאכ, טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןרעט

 -ילומרָאפ יד ."סורג ןקידנעילפ םעד טייקיבייא; ןופ "ןעגנַאלק ןוא טכעלפעג

 ןעגנולעג-טינ יװ טזייוו גנַאלרַאפ םעד ןופ גנוריזַארפ רעקיטכיר ועדָא ,גנור

 עשידיי סָאד ,דיל עשידיי סָאד לייוו .ןעוועג זיא סָאד קיטייצירפ יװ ןוא

 וצ ןגױצעג ,ןביירש ןבױהעגנָא טָאה שָאוהי ןעו ןרָאי יד ןיא ,טָאה טרָאװ

 ןַאד ןענייז ןשָאוהי רעבָא .טײקימַאטש וצ ,טיײקידלצרָאװ וצ ,טייקידהביבס

 ףױא רעדיל יד ךיוא רָאנ ,ןוויטָאמ עלַאסרעווינוא ףיוא רעדיל יד רָאנ טינ

 טקנוּפ לייוו .ןעגנולעג קירעביא טינ ןוויטָאמ-סקלָאפ ןוא עכעלטכישעג עשידיי

 טָאה ,"טלעוו-רוטַאנ רעסיורג ,, רעד ןיא ןרילרַאפ טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע יו

 ,קלָאפ ןיא ןרילרַאפ טנַאקעג טינ ךיוא ךיז רע

 טָאה שָאוהי זַא ,טניימעג טָאה רע ןעוו טכערעג ןעוועג טינ זיא גרעבמָאנ

 זיא רע לייו ,רעדיל עטשרע ענייז ןופ גָאװצ םעד ןטלַאהעג טינ רַארפעד

 ףיוא ןרָאװעג טצנַאלפעגרעביא זיא ןוא םייה ןייז ןופ ןרָאװעג טלצרָאוװעגסיױא

 רעד ןיא ךָאנ זיא שָאוהי זַא ,זיא תמא רעד .ןדָאב רענַאקירעמַא ןדמערפ םעד

 ןעװעג ךיוא "?עגנוי, יד ךָאד ןענייז טָא .רעטלצרָאװעגסױא ןַא ןעוועג םייה

 טקירד ןעזייר יװ ,רעבָא טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי .ןטעָאּפ עטצנַאלפעגרעביא

 יד ."ןריפ וצ טכַארבעג םייה ןייז ץרַאה ןייז ןיא, ,דיל ַא ןיא סיוא ץעגרע ךיז

 רעבָא ,קלָאפ ןשיװצ טבעלעג טינ רעמ רשפא עקירעמַא ןיא ןבָאה ?עגנוי,

 ןסירעגּפָא טַאהעג ךיז ןבָאה ייז וליפַא ביוא .ייז ןיא טבעלעג טָאה קלָאפ סָאד

 ןופ רעדעי טָאה ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוויטקַא ןופ -- השעמל הכלה רעד ןופ

 ןופ הדגא יד טניּפשעג רעטייוו ןפוא ןשירעלטסניק-לעודיווידניא ןייז ףיוא ייז

 .ןבעל ןשידיי

 "םַאלפ"רוקמע םוצ טפַאשקנעב

 ַאזַא ,קלָאפ ןרַאפ ליפעג ךעלטרָאװטנַארַאפ-ףיט ַאזַא טַאהעג טָאה סָאװ שָאוהי

 רעדיל יד עז) ללכ ןופ ןבעל םוצ גנואיצַאב עלופנסיוועג ןוא עקיניזטסואווַאב

 "עטכיד זיא ,("רעדיל עטלמַאזעג, -- ,"ברוח ןוא סוּפמילָא; ,"קלָאפ ןופ טייוו;
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 סָאד טָאה רע .ןבעל-סקלָאפ ןופ "בעװעג, םעד ןופ טרילָאזיא ןעוועג שיר
 טדערעג טָאה רע ןעוו קידנעטש יװ ןוא .םעד ןגעוו טדערעג טפָא ןוא טסואוועג
 ןוא סָאטַאּפ ןטכע טימ טדערעג רע טָאה ,טלעפ םיא סָאװ םעד ןגעוו

 (311-210 ./ רעדיל עטלמַאזעג) "ןשטנעמ-ףמַאק;/ םוצ ךיל ַא ןיא .קיטייוו
 : קורדסיוא םוצ טײקטלצרָאװעגסיױא ןייז ןופ ןייזטסואוַאב רעד טמוק

 גנוצ רעטקיצטנַא ןײד ןופ ןעװ טא
 ,ךײר ןופ םָארטש ַאוַאל 8 טסיג ךיז
 ךיז ןוא ךיד ןיולב ,ןײא םיוק רעה ךיא
 ...טײהרעליטש סלָאמעד ךיא דײלגרַאפ

 ,טָארּטש ןיא ליואװ ױזַא ךיז טסליפ וד
 ,ןובג ןטײװ םוצ ור ןֶא טגָאי סָאװ
 ,ללכ רעד זיא רָאנ ץרַאטש ואװ םָארטש ןיא
 ...לו ַא -- ךיז רַאפ טרּפ רעדעי טא

 ,לדנּפָארט א זיולב ןיב ךיא ןוא

 ,םי ןסיורג ןופ טצירּפטעגסױרַא

 -- ןײװכעלסיב ךיז טשעל טָאט טנופ א

 ...םאלפ םוטמ ןײז ןוס טרעטפײװרעד

 רעקידנרעצרַאפ שממ רעקידנעילג ,רעסייה ַא טימ טָאה שָאוהי יװ טקנוּפ
 טסולגעג טָאה רע יװ טקנוּפ ,"דיל םענעגנוזעג טינק םוצ טרַאגעג טפַאשקנעב
 ךָאנ טקנעבעג רע טָאה ױזַא טקנוּפ ,דרע רעד וצ "טסולעג-דליווק ַא טימ
 ?םַאלפ-רוקמ, ןטימ סנייא קירוצ ןרעוו ךָאנ ,גנולצרָאװרַאפ

 עקיריג-שיזיפ סָאד -- ןטנעמָאמ יירד עקיזָאד יד ןעניז ןיא טָאה ןעמ ןעוו
 םענעגנוזעג-טינ ןגעוו סעיצַאטנעמַאל יד ,רוטַאנ רעד טימ ןטפעהַאב ךיז ןלעוו
 ןדניברַאפ עטפָא סָאד ןוא ?טנַאה סרעפעש ןופ טיײקפַאלש, רעד ןגעוו ,דיל
 עירעס וצ גָאלָארּפ עז) טײקוװיטקַא ןוא טײקכַאװ רעלענָאיצָאמע טימ הנומא
 ייב ןענייז ןוויטָאמ ערעסָאװ רָאלק טרעוװ (ןטפירש עיינ ,"ןביולג ןוא ןבעל;
 -- ןעגנובעלרעביא ןוא ןליפעג ערעסָאװ ,טינ ערעסָאװ ןוא ,ענעגייא ןשָאוהי
 ,עטריטקעפַא -- ערעסָאװ ןוא עטכע

 טימ גנוטפעהַאב ןופ טקַא רעד טינ ןעוועג זיא ןשָאוהי ןיא עטסכעה סָאד
 ןרעדליש ןענָאק וצ גנַאלרַאפ ןייז ,טעטילַאער וצ ןבערטש ןייז רָאנ ,טעטילַאער
 -עגע ןוא "טקירדעג, טָאה רע .טײקלַאער ןוא טיײקטערקנָאק רעייז ןיא ןכַאז
 םיא לָאז סָאװ לַאװק םעד טכוזעג ריא ןיא טָאה רע לייוו ,רוטַאנ יד "טקילפ
 ,ןכַאמ לופ ןוא ,ןבעלַאב

 ,19223 ,"ןבעל עיינ סָאד, ןיא טכעלטנפערַאפ ,"ווירב ַא ןופ תורוש. יד ןיא
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 רעדעװטעי ...ןעמוק טינ לָאמניק טעוװ סָאד ?טייקיטעז; :שָאוהי טביירש
 טגערפ "ווירב, ןקיבלעז םעד ןיא ."ןכַאמ קיטשרוד רעמ ךָאנ ךימ טעװ קנורט
 ןסנירג יד ןופ ךעלטעזרעדמוא ןוא עגושמ ױזַא ךיא קנירט סָאװרַאֿפ; :שָאוהי

 רע לייו ,רַאפרעד זיא סָאד זַא טרעפטנע רע ןוא 7? טייקיטכיל רעד ןופ ןוא
 רֶע שטָאכ ,"ןבעל ןופ טייקטלופרעביא ןוא טייקיאור וצ ,עפש וצ; טבערטש
 ."ןעמוק טינ לָאמנייק טעוװ סָאד; זַא ,טסייוו

 ןוא ןגעוו עיינ וצ ןבירטעג ןשָאוהי טָאה סָאװ ,חוכ רעד ןעוועג זיא סָאד
 ַא ןוא ."בעוועג ןיא; רעדיל ענייז ןופ וויטָאמ-טּפױה רעד ןרָאװעג זיא סָאד
 טַאהעג טָאה סָאװ רעטכיד ַא -- ןטייקכעלגעמ עלעמרָאפ סעשָאוהי ןופ רעטכיד
 ,דיל ןרעביא טקיטייועג ױזַא טָאה סָאװ ,דיל ןופ רוטקורטס רַאפ ליפעג ַאזַא
 ,ליפעג סָאד ןבעג שממ ןוא ןכיוה יד ןיא ןעיצ טנָאקעג ױזַא ךיז טָאה סָאװ
 רעטכיד ַאזַא --- ,טסייג םענייר ןופ לּפמעט ַא ךיז ןיא ףיט ץעגרע טיוב רע יו
 סױרַא לָאז רע זַא ,טקנוּפ-רַאּפשנָא ןַא ךיז ןיא ןעניפעג טפרַאדעג זיולב טָאה
 ,קיריל רעסיורג לָאמוצ ןוא רעטכע ןופ טלעוו רעד ןיא טַאטשרַאוװ-רעדיל ןופ

 ווימָאמ ןשינַאנרָא סעשָאוחי ןופ סקָאדָארַאּפ רעד

 טָאה וויטָאמ ןשינַאגרָא ןייז -- ,ןעגנילק טינ לָאז סָאד לַאסקָאדַארַאּפ יו
 ,טײקידלצרָאװ ,טײקשינַאגרָא טלעפעג טָאה םיא סָאװ םעד ןיא ןענופעג שָאוהי
 ,גנובעלרעביא רעלענָאיצָאמע רעקרַאטש ךָאנ ,טעטילַאער ךָאנ ןרַאג עקיזָאד סָאד
 ךיז ,ללכ ןטימ ןסיגפיונוצ ךיז רעגַאב רעד ,זַאטסקע ןקידנרוכישרַאפ ךָאנ
 -קנעב-טָאג ןרָאװעג יא ,ןרָאװעג טרימילבוס זיא םַאלפ-רוקמ םוצ ןרעקמוא
 ןרָאװעג זיא סע -- ןרעװ םעינ ךָאנ ,גנולדנַאװרַאפ ךָאנ רעגַאב ,טפַאש
 "עג זיא סע ,גנורעּפכורפַאב ןוא טייקרַאבטכורפ ןופ טעז ןוא רעגנוה ןופ דיל
 -ַאב וצ ןבעל םיא ןבעג וצ ןבעל ןופ טָאג ןופ גנורעװשַאב ןוא תוליפת ןרָאװ

 ,רוטַאערק רעד טימ םיא ןטפעה
 רעכיב ייוצ יד ןיא רעדיל עטסרעמ יד סָאװרַאפ רָאלק זיא רעבירעד

 -געמַאװצ ןעוועג אמתסמ ןטלָאװ סָאװ ,ייז ךָאנ רעדיל ליפ ןוא "בעוועג ןיא;

 ,טעו ןוא ,רעגנוה ,טשרוד ןגעוו ןענייז ,"בעוועג ןיא; ךוב ןטירד ַא טלעטשעג

 -יזָאלטכורפ ןגעוו ,גנוזענעג ןוא גנולופרעד ןגעוו ,גנורַאג ןוא גנוטכַאמש ןגעוו

 ,טייקרַאבטכורפ ןוא טייק
 ,יוט ןוא ןגער ףיוא ןטעבעג עקיטייצרַאפ יו ןעגנילק רעדיל יד ןופ ליפ

 ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,ןרָאפַאטעמ ןוא ןקורדסיוא .גנורעּפכורפ ןוא שינעטערעג

 -ַאב ןופ ןלָאבמיס יד יװ ,ןגער ןוא רעסַאװ טימ ,שינעטערעג טימ ,עפש טימ

 .סעמעט ערעדנַא ףיוא רעדיל ןיא וליפַא ךיז ןפערט ,גנורעּפכורפ

 יא הכרב סטָאג/ ןגעװ ?העש; יד רָאפ ךיז טלעטש שָאוהי יװ טָא

 :"ןעמוקעג
 -- ןעצוקעג זיא חכרב סטָאג

 ? רָאג רעסטלב ,ןטסיײטש סָאװ
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 ,וַאה ןוא טפַאגרַאפ קוק טיב

 ףעמונעג לעגש םילכ עלַא רַאנ
 ,פעט יד ווא ןעלסעק יד

 ףפעש ןוט ּפָאצ ןוט

 סיא טינג טײג יז גנַאל יװ בָאג יד

 (1 .ב .ג .א ,141 ,העש יד)

 :"דָאנג; רָאפ ךיז טלעטש רע יװ טָא ןוא

 ןגער ןיט טגַאה ןײז רגיק ַא יװ ,טגַאה ןײמ טטערטשעגסיוא בָאהיכ

 .ןגעטטוַא רימ הכרב ןײד זיא ןעמוקעג לופ והא

 ןזָאלעג לײט ַא א ןעסוורטעג לײט ַא ךיא בָאה
 ףזָארג עטיוט יד ףיוא ןעניר רעגניפ עגײמ ךרוד

 ףדָאב רעטשטנעבעג ךײר ַא םורַא טצַארּפשעגסױא טָאה

 ...ןדָאנעג ערַאבטכורפ ענײד ןפ טימ ןיא ךיא ווא

 (160 .ז טרָאד ,"רָאנג,)

 רוטַאנ רעד טימ ןסיגפיונוצ טקעריד ךיז רעגַאב רעכעלטפַאשנדייל ןייז
 עשיגַאמ ןיא סיוא ךיז טקירד רעגַאב רעד .םרָאפ עפרַאש םערטסקע ןַא ןָא טמענ
 : ןכורּפש-ףושיכ ,ןעגנורעװשַאב

 ,ךיז ןפע ,ךיז ןפע

 ,עטכאמשרַאפ לעק

 קיטשרוגד רעװ ןוא פז

 סימכאמש רעװ א ףוז

 (1929 ,ןבעל עיינ סָאד ,ןַאמגרַאב)

 סָאװ ,ןקעב רערעל ַא יװ ןביילב ןוא ןקעמרַאפ ץלַא חומ ןיא; טיירג זיא רע
 ןוא ."ןליפ םיא ןוא ןעמוק לָאז טנַאה, יבַא ,"ןליוו ןגייא ןָא טרַאװ ןוא טגיל
 ןופ ןיירפער רעד רעדיל-"בעװעג, יד ןיא טגנילק טלעטשרַאפ ןוא ןּפָא
 ; ?ךימ ךַאמ,

 עמי יד יװ סילַאװק ןא טײרב ךימ ךַאמ
 ןעמטלפ וופ ץרַאה סָאד יט הילטרטש טא גגוי ךימ ךַאמ

 ...ןסנגירג טימ דלעפ א יז ,טיבעג ,טת'סטאװ ךימ ךאמ

 זַא ,טבערטש רע סָאװ וצ טכיירגרעד ךעלדנע טָאה רע זַא רע טליפ טָא
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 ,רעקיטכַאמ רעד "טשנעבעג; םיא טָאה "עגר ַא ןופ טכיילעגפיוא ןצרוק ןיא;,
 טימ טסעפ טלַאה, רע ןעמעוו ,טייקיטכיל ןופ לַאװק ןוא דָאנג ןופ לַאװק, רעד

 -ַאב רע ןעמעוו ןוא "?טָארגַאב ןייּפ ןוא טכענ עלופקיטייוו ןופ טלַאװג רעדלַא

 ןיא טָאה סָאװ ,טימעג (ןייז) ןופ טסולג ןוא טסגנַא רעדלַאפ טימ טרעווש
 דלַאב ןוא -- ?טלַאה ןייק קידנעניפעג טינ (טזיירקעג) ןשינרעדנַאװ עדנילב
 ,גנושיטנַא ןוא תוקיפס ןופ ןייּפ רעד רעדיוו טמוק

 רעדיליבעװעג ןיא עשיטַאמַארד סָאד

 טייב ןשיטעטַאּפ ןקיזָאד םעד טעמדיוװעג ןשָאוהי ייב ןענייז דיל ךָאנ דיל

 ךרוד זַא ,גנונעפָאה יד ףיוא טייג טָא .טייקטקירדעג ןוא טייקידרעפָאה ןופ
 םיא טעװ ןכורּפש-ףושיכ יו ןזרעפ ךרוד ,עיטסעגוסָאטױא ךרוד ,ןעגנורעװשַאב
 רעשיגַארט ַא טימ רע טליפרעד טָא ןוא ןרעגַאב ענייז ןריזילַאער וצ ןעגנילעג
 ןרעטייל ךיז ןוא ןָאט הליפת ,ןפושיכ טינ לָאז רע לפיוו --- ןיינ זַא ,טײקפרַאש
 יד ןטערטרעבירַא טינ לָאמנייק רע טעוװ ,"הכרב סטָאג, ןופ גנוטרַאװרעד ןיא
 .לעווש רעד ייב, ןביילב קידנעטש ןוומ טעװ ןוא ןצינערג עטנכיײצעגנָא

 -ַאמעט רעקידריװקרעמ רעיז רעסיוא ,רעכיב-בעוועג יד וצ טיג סָאד
 -רַאפ ךָאנ טרעוו סָאװ טײקשיַאמַארד ַא ,גנונַאּפש ַא ךיוא ,טײקצנַאג רעשיט
 ןסיירוצרעביא ןעָארד ןוא "ןרעיול סָאװ ,טיוט ןופ ןקערש; יד ךרוד טקרַאטש

 ,"המשנ רענעגייא רעד ןופ ןעניּפש סָאד; ןטימניא
 ,"ןבעל טימ טייקטלופרעביא; וצ ןבערטש סָאד ,"ןרעטשינ ןוא ןכוז, סָאד

 ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעמונעגנָא םיא ייב טָאה ,ןעמוק טינ לָאמנייק ןָאק סָאװ

 ןופ ,םכח וצ םכח ןופ ,לּפמעט וצ לּפמעט ןופ טרעדנַאװ רע .טפַאשרעגליּפ ַא

 "ןעי ןופ, דיל ןיא גרעב יד ןופ ריזנ רעד יװ ,ןטייווצ ַא וצ ןַאמ ןכעלטעג ןייא

 ,ןטנעמיד רַאפ ךורּפש ַא ןוא ,רעבליז רַאפ ךורּפש ַא טַאהעג לָאמַא רע טָאה

 ַא טעב ןוא ןרעיױט ןיא רע טּפַאלק טציא רעבָא ,ןלערָאק רַאפ ךורּפש ַא ןוא

 .ןייב םענעסּפעש ַא ,זייר לפעל

 ןוא ןלעװ ןייז ןופ דימ ,ןכַאז וצ גנַאגוצ ןקידרעירפ ןייז ןופ טרַאנעגּפָא

 וצ טיקכעלגעמ יד ןבעג םיא לָאז סָאװ ,םערופ םעד ןעניפעג ןענָאק טינ

 סָאד ,ןבעל ןופ סולפ ןקיבײא םעד "ןעמַארג ןוא טכעלפעג טרָאװ ןיא ןּפַאכ;

 ןריציפיטנעדיא וצ ךיז רע טוואורּפ ,רוטַאנ רעד ןיא עשימַאניד ןוא עקיטעּפמיא

 עשיפָאזָאליפ ןוא עזעיגילער עקיטייצרַאפ ענעי טימ טרָאװ ךרוד ,דיל ךרוד

 תונובשח עלַא ואוו ,טקידנערַאפ זיא ץלַא ואוו ,ןטלעוו ענעי טימ ,ןעמעטסיס

 .ור רעכעלטעג רעקיבייא ןַא ןיא טור ץלַא ואוו ,טריפעגרעטנוא ןענייז

 ישירעפעש רענעי קיטױנ יױזַא טינ ןיוש זיא ןטלעװ עקיזָאד יד ןיא

 ןדניברַאפ וצ ךיז טייקכעלגעמ יד רעטכיד םעד טיג סָאװ ,טקַא רעשימַאניד

 ,עיצַאנגיזער ,טײקוװיסַאּפ ךעלגעמ זיא ָאד .?סלוּפ ןקרַאטש סרוטַאנ רעד טימ

 לָאז ןוא ןעמוק לָאז טנַאה, ַא זַא ,ןטרַאװ ןוא "ןליוו םענעגייא ןָא ןגילק סָאד

 ,"ןליפ
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 לָאז סע זַא ,ױזַא דיל ןייז ןעמערופוצסיוא ןעגנולעג ןשָאוהי זיא סע ןוא
 ןּפַאכ וצ ןעגנולעג םיא זיא סע .ןבַאגפיוא עקיזָאד יד ןריפכרוד םיא רַאפ
 עשילַאטנעירָא עקיטייצרַאפ ןופ ןענמיה עזעיגילער עקיטייצרַאפ ןופ םטיר םעד

 ןוא ןויסַאמ-קיטרַאלּפמעט רעייז טימ ,טייקכעלרעייפ רעייז .טימ ,ןלָאבַארַאּפ

 טנעמגַארפ רעטפַאהרעטסײמ רעד זיא םעד ןופ רעטסומ ַא .יובעג ןשירטעמיס

 ,(1923 ,"ןבעל עייג סָאד, ןיא טקורדעג) "רעיוט ןוא ריט רעטניה;

 רעגַאב ןכעלטפַאשנדייל ןייז ןגעו טדער שָאוהי ואוו רעדיל יד ךיוא רעבָא
 ןלעװ סָאד ,גנוקעלּפטנַא רעקידמיצולּפ ןופ ןערב ןוא ירב םעד ןליפרעד וצ

 סָאד ;"ןעגנַאפרעד וצ סעּפע ,ןרעהרעד וצ סעּפע ןרעטש ןוא זָארג; ןשיװצ
 ךלימ, ןגירקוצסיורַא ידכ ,"לויק ןטלַאק, ןיא "ןּפיל יד ןבָארג, עקידגטכַאמש
 ןעגנורדעגכרוד ןענייז "ןגָאלש ןוא ןרעמַאה סָאװ ,ןטולב ,, יד רַאפ *קינָאה ןוא
 -אבטסבלעז ןשינַארט סעשַאוהי וצ יירטעג גונעג ןענייז ,ליפעג ןתמא טימ

 ,קיריל רעטכע ןופ רעטיצ ןוא םעטָא םעד ןגָאמרַאפ וצ ןייזטסואוו

 ןעגנורערנע"םרָאֿפ ןוא ליטס

 -סיליטס םרוג קידנעטש ןענייז רעטכיד ַא ייב ןעגנורעדנע עטסקינייוועניא
 רוטַארעטיל רעד ןיא ןעניפעג וצ רעווש זיא ןגעווטסעדנופ .ןעגנורעדנע עשיט
 טרעדנעעג ףרַאש יױזַא ןבָאה ןרָאי עפייר יד ןיא לָאז רעטכיד ַא ואוו ,לֵאפ ַא ךָאנ
 ,ןשָאוהי טימ לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,ליטס ןייז

 שָאוהי זַא ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד לכ םדוק !ןעוועג ךעלגעמ סָאד זיא יו
 ,רעגייטש ןקירעהעג םעד ףיוא עריל ןייז ןלעטשנָא טנָאקעג ןָא קידנעטש ןופ טָאה
 רעדיל יד רַאפ ךָאנ זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה לקיטרַא ןופ לייט ןטשרע םעד ןיא
 ןביירש רע טגעלפ ,ךיז וצ טנעָאנ ןעמוקוצ טגעלפ שָאוהי ןעוו ,"בעוועג ןיא;
 ,(1912 ןיא ךָאנ ןבירשעג) לשמל ,יור-יינשא דיל ַא ,רעדיל עקרַאטש ןוא עטכע
 :עפָארטס רעשיריל רענייפ ַאזַא טימ ךיז טקידנערַאפ

 !ךגַאד ַא ,טײקלטש עסײװ
 קוָארש ןקיטסָארּפ ןײד יא סילשרַאּפ
 ,ךַאב ןוא ךײט
 דַאמרַאֿפ וא
 ןעק ךיא ןענַאװ ךרוד לטלעּפש דעלטיא
 ...ןעז ךָאֹנ ןבעל ןופ לּפַאצ ןטסדנימ םעד

 ןר ענערטרפרַאפ ,טײקליטש עסיײװ

 ...וצב סע טעד הב סע ץעד

 ןוא גָאזנָא ןַא ןענייז סָאװ ,תורוש ייווצ עטצעל יד ןענייז טוג סרעדנוזַאב
 ,רעדיל-בעוועג יד ןופ ןטנעצקַא ןוא ןעמטיר יד ןופ דליברָאפ ַא
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 ןוא עכעלקנַאדעג ןייר ענױזַא ןַארַאפ ןענייז עפָארטס רעד ןיא ךיוא רעבָא

 ךעלטיא ךַאמרַאפ, ןוא "קנַארש רעקיטסָארפע יו ןקורדסיוא עשיטַאמעכס

 סולפנייא םעד רעטנוא טָאה עיצקיד סעשָאוהי ןופ רעטקַארַאכ רעד .?לטלעּפש

 רוטַארעטיל רששידייטינ ןוא רעשידיי רעד ןיא ןעגנומערטש עיינ יד ןופ

 עשירַארעטיל ףיוא ךיז ןקוקרַאפ וצ טייקיאעפ ןייז .ןרעדנע וצ ןביוהעגנָא ךיז

 רעמ ליפ טימ רעבָא לָאמ סָאד .ןענַאטשעגיײב לָאמ ַא רעדיוו םיא זיא ןרעטסומ

 ,דיל ןייז רַאפ הלועּפ

 טנעצקַא רעייז טימ טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא ןעגנומערטש עיינ יד

 גנוגיינ רעייז טימ ,טײקידעכָאװ ןוא טײקטסָארּפ רעמ ,טייקזיױלבטנַא רעמ ףיוא

 לגוסמ רעמ ןעוועג ןענייז --- גנוריסנַאינ ןוא גנופיטרַאפ רעשיגָאלָאכיסּפ וצ

 ענייז ,טייקנדירפוצמוא ןייז ,ורמוא ןייז ןעגנערבוצסױרַא ןשָאוהי ןפלעה וצ

 ,טייקשידרע ןוא טייקידלצרָאװ ךָאנ טפַאשקנעב ןייז ,ןעגנושיוטנַא

 סרעדנוזַאב ,ןעגנוטכיר עשיטעָאּפ עיײנ יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 ךיז שָאוהי טָאה ,םזינישזַאמיא רענַאקירעמַא-שילגנע ןופ טולפנייא םעד רענטוא

 קיסיילפ ,סיוא טזייוו ,ךיוא טָאה רע .ןלעדָאמ עקידרעירפ ענייז ןופ טרעקעגּפָא

 -מוא םעד טימ ןצונַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .םזילָאבמיס םעד טרידוטש

 טייו יױזַא ןעגנַאגרעד רע ןזיא ייברעד .דָאטעמ ןווטיסעגוס םעד ,ןטקעריד

 ןגעװ טגָאזעגסױא טינ ןצנַאגניא רע טָאה לָאמַא זַא ,ןגָאזרעד-טינ ןייז ןיא

 -רַאפ ןענייז סָאװ ,"בעוועג ןיא; רעדיל ןַארַאפ ןענייז סע ןוא ,טדער רע סָאװ

 .ןעמַארגָאטּפירק יו טרירפיש

 ,לַאטעד רעקידעכָאװ רעד טימ ןבעגוצּפָא ןביוהעגנָא רעמ ךיוא ךיז טָאה רע

 רעד יו רעקרַאטש טקריװ שזַאמיא רעטקַאוקע רעד זַא ןעזעגנייא טָאה רע

 -עגּפָא ןעמונעג ךיז טָאה רע .ףורסיוא רעשירָאטער רעטצוּפרַאפ קיטרַאסיורג

 .ּפעק יד ףיוא ץנערק ןעמולב טימ; ןעקנַאדעג ענייז ןזָאלסױרַא ןופ ןעניואוו

 .ןרָאװעג רעשידרע רע זיא טייקשידרע וצ רעגצב ןייז ןיא

 יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענייז קיטעָאּפ ןייז ,דיל ןופ עיפָאזָאליפ ןייז

 טָאה רע .ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ןוא טריזינרעדָאמ ןעגנוטכיר ענרעדָאמ

 ןכַאז עיור ןוא עטסָארּפ ןיא ךיוא ןעניפעג ןעמ ןָאק טייקנייש זַא ,ןעזעגנייא

 ןעניז ןשילַארָאטסַאּפ-ָאדװעסּפ םעד ןיא "דניק-רוטַאנ; ַא יװ ןעז ךיז טָאטשנָא

 ,טייג ןוא טייטש רע יװ רעױוּפ םעד ןייז וצ אנקמ ןָא רע טבייה ,ףירגַאב םעד ןופ

 "עגנָא טימ ,ּפָאק ןפיוא ןעמולב ץנַארק םעד טימ "ןבעל ןופ גינעקא רעד

 "ילק יד ןופ ךיז טײרּפַאב ,ןקלָאװ ַא ףיוא טייר סָאװ ,ןלַארטש-לטניב ןטקילפ

 סָאװ ,"רעיוּפ ןטלַאק םוצ טעבעג ַא ןעגניז טמענ ןוא ןענָאלבַאש יד ןופ ,ןעייש

 יד טנעה עסיורג/ ענייז ףיוא טָאה סָאװ ,"טנערבעגנוז ןוא קידרע רעווש, זיא

 ."געט עקרַאטש עטנוזעג ןופ ערָאק

 ,ןעגנילרעטעמש ןופ ןענַאטשַאב רעירפ זיא סָאװ ,טפַאשדנַאל-רוטַאנ ַא ןיא

 ?עשיטעָאּפ-טיג; ענױזַא ןלָאמוצניירַא ןָא שָאוהי טבייה ,ךעלעמילב ןוא ךעלעניב

 ןעגנַאלרעד סָאװ ךעלעגייפ טָאטשנָא .זדנעג ,סעקשטַאק ,דרעפ יו ןשינעפעשַאב
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 "סּפעש עדימ; ןגעװ רעדיל-רוטַאנ עיינ יד ןיא רע טלייצרעד ,"לערט, ַא

 ןַא ןוא

 ,רעטעלב עלעג טימ ןטָאשַאב דרעפ גטלַא

 ,עקנָאל ןפ ּפָאצ םיײב

 רעכעל'זָאנ עסַאג טימ קידנעיצ

 ...ןטלָאװ יד ןופ טײקטכיײפ יד

 ןרעדליש וצ ןָא רע טבייה ןעגנוניישרעד-רוטַאנ ףיוא סעיצקַאער ענייז ךיוא

 :"רעשיזיפ, ,רעטעקַאנ

 ,טסציז וד ןוא טסציז וד
 ,סָאנ ריד ןפײלש יד
 ,טצירּפטַאב וקַאנ רעד ,שַאװעג ןגױא יד
 ,טגירג הא טלּפַאצ סע ןוא טיצ סע יװ טסרעה וד ןוא
 ,טניװ ןקיזָארג וא ןסָאג םעד טסמעטַא וד ווא
 זָאלב ןכעלטיא טימ ןוא
 . ..זָארג טסרעװ ווא ררע טסרעװ ןא ,טניװ ןוא ןגער טסרעװ

 -ַארעטיל, ,"גנוסַאפרַאפ, טפור ןעמ סָאװ ,ןַארַאֿפ ךיוא םעד ןיא זיא סע

 ,טייצ ןיא זדנוא וצ רעטנעענ ,רוטארעטיל ןימ רעדנַא ןַא זיא סע רעבָא ,"רוט

 ,קַאמשעג ןשירַארעטיל ןרעיינ םעד ןופ טסייג ןיא רעמ ,רענרעדָאמ

 ַא ןוא רערעינ א ןיא "בעוועג ןיא; רעדיל יד ןיא םטיר רעד ךיוא

 .ןושל ןטדערעג ןקידעבעל ןופ סעיצַאנָאטניא יד ףיוא ןעגנילק סע .רערעיירפ

 טרעהעג ייז ןעמ טָאה רעירפ סָאװ ,ןטײקשיטַאמָאידיא ןרעה וצ ןָא ךיז ןבייה סע

 יד בגֲא) רעדיל עשיריטַאס יד ןיא ןוא ןעלבַאפ יד ןיא ןזיולב ןשָאוהי ייב

 תובשחמ לעב יװ טַאטסעטַא ןרעסעב ַא ךס א ןענידרַאפ ,רימ טכוד ,ןעלבַאפ

 ,(ןבעגעגסױרַא ייז טָאה

 סעשָאוהי ןופ ןויטַאטישטער יד ןענייז קידנגייצרעביא ןוא קרַאטש רעדנוזַאב

 ןיא רעטלוב ךָאנ זיא טנַאלַאב רַאפ ,רוטקורטס רַאפ שוח ןייז .רעדיל-הליפת
 טייצ ןיא זיא דנעװ ןוא רעק רעשימטיר רעדעי .רעדיל עטיובעג-יירפ יד

 ,טייקנביוחרעד ןוא טייקלעכַאנ טימ טמעטָא ןוא ץַאלּפ ןפיוא ןוא

 ,119 "ז ,דנַאי עז) ןרָאװא ענייפ ןיא סיוא ךיז ןגייל ןסנייא עשימטיר יד

 רעייז טימ סָאװ ןעייבעג עוויסַאמ ןיא סיוא ךיז ןלעטש רעדָא ,(1 .ב .ג .א

 ןופ ,טייקטרעטיילעג ןופ ייז ןלייצרעד טייקדילַאס רעייז טימ ,טייקכעלמענרָאפ

 -יטַארקַאטסירַא ןוא שינעטנעקרעד רעפייר ןופ ,ןייזטסואווַאבטסבלעז ןשיגַארט
 ליפ ןוא ,712 'ז ,"סולעגנַאא ןוא 157 ."ויוה סטָאגק עז) עיצַאנגיזער רעש
 .((ערעדנַא
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 טכַאנ-רעמוז

 -רעד ,גנוניימ ןיימ טול ,שָאוהי טָאה תוגירדמ עטסכעה ענייז ןופ ענייא
 ןופ דיל ַא זיא סע ,(24--23 יז ,1 .ב .ג .א) ?טכַאנ-רעמוז, דיל ןייז ןיא טכיירג
 ןופ ,גנוקעלּפטנַא רעשירעטכיד רעלופ ןופ ,טײקצנַאג רעטסקינייװעגיא רעפיט
 -ינַאגרָא טפַאהרעטסיימ םיטרּפ עטסנעלק יד זיב ; טייקלופסקורדסיוא רעתמא
 ,טרינידרָאָאק ןוא טריז

 ,ויטַאטידעמ ,ליטש -- ןָאט ןיא .שיטסיאעטנַאּפ דיל סָאד זיא טסייג ןיא
 יד .טלַאהניא ןשיפיצעּפס ןייז טימ עינַאמרַאה ןיא סיואכרוד ןוא ןדיײשַאב
 רעד ,טסנרע רעסיורג רעד זיא דיל םעד ןיא טּפַאכרַאפ סָאװ ךַאז עטשרע
 ,ןשָאוהי ןטכע םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,שפנה-ןובשח רעפיט
 -עג -- קיריל יד ,טערקנַאק רָאנ טינ זיא ץלַא סָאד סָאװ זיא רקיע רעד ןוא
 רעטערקנַאק רעד ןופ סױרַא טקעריד טסילפ --- ,לענָאיצַאמע יצ ,ךעלקנַאד
 : םורַא ןשיטקַאפ םעד טימ טייקנעמונעגכרוד רערַאבלטיממוא ןופ עיצַאוטיס

 העש עליטש ַא ןרעױלוצּפָא זיא גנירג טיג
 הכַאל רעדָא ,ןדער טיג לָאז רעגײק ןעװ
 ןסײררעביא ריד קידוגײװש רעדָא
 .המשנ רענעגײא ןײז ןופ ןעניּפש סָאד
 ײטכַאג טוג רעקירעפעלש רעטצעל רעד זַא א

 ,דָאס ןטלַא ןיא טָאלעג ןײלַא ךימ טָאה
 םיוב ןטמירקעגסיוא ןַא ךיא בָאה
 ....דײרפ רַאֹפ טשוקעג םיא ןוא רעיש ןעמונעגמורַא

 -- ןפורעג טָאה לטניװ ןיא ץנַאב עּטלַא יד

 טרבחעג רעמ ךיז טָאה סָאװ ,ןײטש רעדנור ַא

 ...רעגײטש טימ יװ רעסמיוב טימ

 ,ײר רעד ךָאנ ןהעש ןסעזעג ךיא ןיב

 ...רבי ןותא טיגרעטסגיפ ןיט טקנוטרַאפ

 רעקימורַא רעד ןיא ןוא ךיז ןיא גנורעהנייא רעסיורג ןופ דיל ַא זיא סע

 : טלעוו

 רימ רעביא רעטעלב וופ םוהח ןצרַאװש ןיא
 ,הנחמ ענעעזעגמוא ןֵא טרַאשעג טײהרעליטש טָאה
 לּפע ןֵא זיא ןטרָאד ןוא ָאד
 ןגײװצ עטכידעג ךרוד ןלַאּפעג
 טפירטעג טָאה םענורב ןטנעָאנ יא א
 ...רעמע ןטלַא םעד ןופ רעסַאװ סָאד

72 



 -מַאזקרעמפיוא יד טציּפשרַאפ סָאװ ,דיל םעד ןיא עטסכעלרעדנואוו סָאד
 -רעניא םעד וצ רעטכיד ןופ טײקמַאזכַאװ עטלּפָאט יד זיא ,רענעייל ןופ טייק
 .טעטילַאער רעקידנסיורד רעד וצ ןוא המשנ רענעגייא רעד ןופ ןעניּפש ןכעל
 לַאטעד עדעי ,טקיטכערַאב לענָאיצָאמע זיא סנַאוינ ןוא דנעו רעשימטיר רעדעי
 רַאפ ייס ןטסקינייװעניא םעד רַאפ ייס שיטסירעטקַארַאכ ןוא ךעלדליב זיא
 ײנ שירעלטסניק ןוא טנַאסערעטניא סדעדנוזַאב ןוא .ןעשעג ןקידנסיורד םעד
 ,רָאנ ,טיג טרעטש סָאװ ,טייקשירעלייצרעד עכעלריפסיוא יד זיא לעניגירָא ןוא
 ןוא טייקוויסנעטניא עשיריל יד טכיירטשרעטנוא ןוא טקרַאטשרַאפ ,טרעקרַאפ
 : דיל ןופ טײקשילַאקיזומ

 ףכוז דימת זומ שטנעמ ַא לײװ א
 ןעניִגַאב םעד ןכוז לעטיכ .ךיז וצ טגָאזעג ךיא בָאה
 טנפעעג לרעיוט ענײלק סָאד בָאהיכ טא
 ...לָאט םוצ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא

 ,ײװ ןא טירטרַאפ רימ ןצ טקירדעג ךיו טָאה טכַאנ יד

 ...טכַארט ךיא סָאװ ןגױט עסיורג טימ טרעהעגוב ןוא

 סטַאטשרַאװ עגירג ,עגײלס יד ןיא ןבָאה ןלירג יד

 ...ןטײז עלַא ןפ טלײפעג טא ןספילשעג

 ,סיפ עגײמ רעטגוא ןעגוורפטעגפיוט דזיט טָארפ ַא

 .ָארג עטכײפ טָאד רימ רעטוואט טָאה טצכערקעג טא א

 גרעב יד עא ץלעגרע זיא טגיװ רעד

 ...ןפָאלשעג ןוט סענסָאס יד ןיא טלקיועגגײא ןגעלעג

 (לָאט עטעדלַאטַאב יד רעביא ןוא

 רךמוש רעד זיא ןערװעג ,גרעב עלט רעביא א

 ,םרַאֿפ רעד םורַא לרעסַאט עלָאמש סָאד

 ןעלּפַאלּפ ןט טרעהעגפיוט טיג טָאה טָאװ

 ...ךעלדגײטש עגײלס יד טימ

 טכירעגמוא טעטש ..,

 ,טכַאג יד רימ ןבעל טרעטיצעגפיױט טָאה

 -- ןרעטש יד ןבײלספיוא ןעצונעג טָאה רעגײט א

 ןבילקעגפיואש ןטכעג בָאה רךיא יט יוַא

 -- שםיוס א טא ןשרַאק סרעמרַאפ סםערד

 ...רעכיג ,רטכיג ץלַא ךשנרעד והא םַאוג8ל7ל טשרע

 ,רעמיוב ןציּפש עטײװ רעביא

 ,ביוה עיורג ַא ךיו ןסירעגכרוד טָאה

 ןטכאלפעצ טא טרעבױשעצ ךױ ןא
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 ...רעדיג ןוא ךיוה ,ןטײז עלַא ןיא

 ןנכָארקעגסױרַא זיט סוטָטש יד ןופ

 ךיז טימ ןײלא טײג סָאװ ,געט'רעליק ,רעױרג ַא

 ...ןײא'גרַאב ,סיוא"גרַאב

 למיה ןפיוא םָאטײא ןוא סײװ א סיורג ןוא

 ...ןרעטשנוגרָאמ רעד זיא ןעגנַאהעג

 "בעוועג ןיא; ךוב םעד ןיא רעדיל עטשרע יד ןשיװצ זיא דיל עקיזָאד סָאד

 יגעװ םענעגייא ןוא םענענופעג-יינ ַא ןופ טייקשירפ יד ךיז ןיא טָאה סע ןוא

 .קידנטיידַאב שירעלטסניק ןוא טכע ױזַא ןענייז "בעוועג ןיא, רעדיל עלַא טינ

 יַאװ זיולב ןענייז ערעדנַא .ןזרעפ ענייפ זיולב ןענייז "בעוועג ןיא, רעדיל ליפ

 ַא ףיא רעבָא טרענימ סָאד .ןעגנורזחרעביא םתס רעדָא ,,ןטַאקילּפוד ,ןטנַאיר

 רעקיצניװ ךָאנ .רעדיל עקיסַאלקטשרע תמאב יד ןופ טרעװו םעד טינ רָאה

 -שירעלטסניק ערענעלק יד וליּפַא ןרָאװ .קורדנייא םענײמעגלַא םעד סע טדַאש

 ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ,ןטמָארּפסקע רעדָא ,ןצירּפש-רעדעפ יד ,רעדיל ערעכַאוװש

 ,ןשָאוהי ןופ דליב ןלופ םוצ וצ סעּפע ןביג סָאװ ,ךירטש ַא ,קנַאדעג ַא ,טרָאװ ַא

 .שטנעמ ןייז ןיא טקעלּפטנַא "בעוועג ןיאק רעדיל יד ןיא ךיז טָאה רעכלעוו

 ,טייקשיטנעטיוא רעשירעטכיד ןוא טייקטכע רעכעל

)1947( 
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 ןיס ע יל .א

 ,א

 עטלמַאזעג ענייז ןעניסעיל ייב ןענַאמ טגעלפ ןעמ יװ טינ טקנעדעג רעוו

 -רַאפ ןוא ןָא ךיז ןבייה ןעייליבוי ענייז וצ ןעגנוסירגַאב שקילָאצ ליפ יד ,רעדיל

 עלופ ןייק סורַא טינ טיג רע יַאמעלַא הנעט רעד טימ עלַא טעמכ ךיז ןקידנע

 ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ רעבירעד זיא סע .קרעוװ עשיטעָאּפ ענייז ןופ גנולמַאז

 ,"ןעמעָאּפ ןוא רעדילק דנעב יירד ענייז ןגעוו ןבירשעג קיצניװ ךרעב טָאה ןעמ זַא

 ןשיוװצ וליפַא רענעייל קיצניװ זַא ,דשח רעקרַאטש ַא ןַארַאפ זיא סע ,רעמ ךָאנ

 -וצרעביא ימ יד ןעמונעג ךיז ןבָאה ,דיל ןשידיי םוצ טנעָאנ ןעייטש סָאװ ענעי

 ...דגעב יירד יד ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ןענעייל

 ןצנַאגניא ןענעק םיא ףרַאד ןעמ סָאװ רעטכיד ַא ךָאד זיא ןיסעיל ,א ןוא

 טמערוטשעג ,טליּפשעג םיא ןיא ןבָאה סע .ןוויטָאמ לָאצ עסיורג ַא טגָאמרַאפ רע

 ןעועג זיא רע ,ןטסַארטנָאק ןוא ןטקילפנַאק קוודטיוא םוצ ןסירעג ךיז ןוא

 לופ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא עיצידַארט טימ טּפַאזעגנָא ,שידיחי ןוא לַאיצָאט

 יא ,שיריל יא ןעוועג זיא רע .ןטרעוװ ןוא ןטלעוו עיינ וצ סיר ןשירַאטנוב טימ

 רע .לעוסנעס ןוא שיטעקסַא ,טייקרעטכינ טימ ןוא סָאטַאּפ טימ לופ ,שיריטַאס

 טקנעבעג ,"קילב ןרעטכינ ןופ ןטכַאמש עקיטשרוד ,, סָאד ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה

 -יא עטסכילרעה יד וליפַא זַא ,ךיז ןופ ןטלַאהַאב טנַאקעג טינ ןוא עיזוליא ךָאנ

 רע ,ײרערַאנּפָא עלַאטנעמָאמ ַא יו רעמ טינ זיא םיורט רעטסנעש רעד ,עיזול

 ןוא ריא וצ ןענמיה עשיטַאטסקע ןעגנוזעג ,טַאט עשידלעה יד טריזילַאעדיא טָאה

 ןָאק ןעמ סָאװ ,ןצינערג ןוא ןעמַאצ עקיבנייא ןופ ליפעג עשיגַארט סָאד טַאהעג

 ךיוא ןליפרעד ןעמ ןָאק חוכ ןשיטעָאּפ סניסעיל שטָאכ ןוא .ןטערטרעבירַא טינ

 -ַאמ ענייז ןופ טײקיטרַאנעדײשרַאפ עטנוב יד ןעמ ןָאק ,רעדיל ענלעצנייא ןיא

 זיולב ןענַאקרעד ןפַאש ןייז ןופ ןיז ןטסקינייװעניא ןוא טרעוו ןלופ םעד ןוויט

 .רעדיל עלַא ענייז ןעק ןעמ ןעוו

 .רעמיוב יד ןעזרַאפ ןעמ לָאז דלַאװ םעד בילוצ זַא ,טינ רעבָא טניימ סע

 -יא רעד זַא ,ןעזנייא ןעמ זומ ,ןכַאז עקיצנייא ןיא ךיז טפיטרַאפ ןעמ זַא ןוא
 רעייז יו רעסערג טפָא זיא רעדיל סניסעיל ןופ גנַארד ןוא ןיז רעטסקינייװענ
 -ַאגרָא ,תונורסח ןבָאה ,רעדיל יו ,רעדיל יד .טרעוו רעשירעלטסניק-לעמרָאפ

 סניסעיל ןופ טייקרערעדנוזַאב רעד וצ ךייש ןענייז סָאװ ענױזַא ,תונורסח עשינ
 ןוא ,קַאמשעג ןופ ,טייצ ןופ ,דָאטעמ ןופ ךיז ןעמענ סָאװ ,ענױזַא ןוא טנַאלַאט
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 ױזַא טינ ןעמַאטש סָאװ ,ןרעלעפ ןַארַאפ עיזעָאּפ ןייז ןיא ןענייז טּפָא .הנווכ
 .ןענָאק ליפוצ ןופ יװ ןענָאק טינ ןופ

 -נעמורטסניא-דיל סניסעיל זַא ,טקַאפ םעד ןייגייברַאפ טינ ,לשמל ,ןָאק ןעמ

 עשירָאטַאקיפיסרעוװ עסיוועג .שילרעטסיוא וצ ,שהירב וצ טפָא זיא גנוריט
 ,קירעביא ןצנַאגניא םיא ייב לָאמוצ ןענייז ןסרָאפ-עד-רוט

 רעד ןיא; ןוא "טכַאנ-הנבלא יװ רעדיל ענױזַא ןיא תעב .ךַאז ַא ךָאנ ןוא

 טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ךָאנ ןעמַאטש סָאװ ,"דמערפ

 רענעי ןופ קַאמשעג ןוא רוטלוק עשיטעָאּפ יד ןגיטשעגרעבירַא טייוו ןיסעיל טָאה

 ,קילעטשרעטניה סָאװ טינ ןבילבעג רעדיל עקידרעטעּפש ענייז ןיא רע זיא ,טייצ

 רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנולקיוװטנַא עקידרעטייוו יד ןופ טייז ַא ןָא רָאנ
 ,טסנוק-טרָאװ רעשידיי

 ןיסעיל .ןטעָאּפ עשידיי ערעגניי יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ,לשמל ,שָאוהי

 ןבירשעגנָא רעדיל ענייז ןופ לָאצ עטסערג יד רשפא טָאה רע שטָאכ -- רעבָא
 -רעד טָאה עיזעָאּפ עשידיי יד ןעוו ןבעל ןייז ןופ רָאי 20 עטצעל יד ןיא
 רעקיטכיר רעדָא ,טנָאקעג טינ טָאה -- תוגרדמ עטסכעה ןַאד זיב עריא טכיירג
 וצ טייצ ןופ טָאה רע ןעוו וליפַא .ןעוטפיוא עריא ןרילימיסַא טלָאװעג טינ

 -רעדָאמ יד טימ ןָאטעג ליּפש ַא ךיז סַאּפש ןיא בלַאה טסנרע ןיא בלַאה טייצ

 ןיק רע זיא ,"סעשיטסינישזַאמיא, דיל םעד ןיא יװ ,"ןתעגושמ, עשיטסינ
 .ןרָאװעג טינ טסינרעדָאמ

 ,עיזעָאּפ רעד ןופ רעקיסַאלק יד ןבילבעג ןוא ןעוועג ןענייז רערעל סניסעיל

 -קעלַא ןופ ןטלַאהעג ןוא טנָאקעג טוג טָאה רע שטָאכ .רעשיסור רעד טּפיוהרעד
 -ַאב רעטעּפש ןליפַא זיא ,ןטסילָאבמיס עשיסור ערעדנַא ןוא ןקָאלב רעדנַאפ
 עשיטסילָאבמיס עיינ יד טָאה ,ןוויטָאמ ערעייז ןופ לייט ַא ןופ ןרָאװעג טסולפנייא

 ייב ןבילבעג רע זיא םיטרּפ לָאצ ַא ןיא .טּפעלקעגוצ טינ םיא וצ ךיז קיטעָאּפ

 ןענייז סָאװ ,רעדיל םיא ייב טפערט ןעמ .עיזעָאּפ ןופ ןפירגַאב עשידָאמטלַא יד

 -יא ןדָאזיּפע-סנבעל -- עיזעָאּפ יו ,סעמעט ןופ ןעגנוטעברַאַאב עשיטעָאּפ רעמ
 | .ןורעפ ןופ ךַארּפש רעד ןיא טלייצרעדרעב

 .קיריל רעטיול ,עיזעָאּפ רעטיול ןענייז סָאװ רעדיל ךיוא רעבָא טָאה רע

 -יד רעוויטיאוטניא ַא ,קורדסיוא רענַאטנָאּפס ַא ןענייז סָאװ ,ןזרעפ טָאה רע

 -ַאבמוא רעטנזיױט ןוא רעטנזיוט ןוא ןעגנורַאפרעד ןופ זעטניס רעשירעטכ

 זדנוא ןריפ רעדיל עקיזָאד יד .ןעגנונַא ,ןקורדנייא ,ןעגנובעלרעביא עטסואוו

 רעדילדןדָאזיּפע יד .רעטכיד םעד ןעניסעיל ןופ ןטניריבַאל עתמא יד ןיא ןײרַא

 סניסעיל ןענעקרעד זדנוא ןפלעה ייז .טרעוו ןשיפַארגָאיב ןלַאסָאלַאק ַא ןבָאה

 ןופ עיזעָאּפ יד .עיגָאלָאעדיא ןייז ,רעטקַארַאכ ןייז ,טייקכעלנעזרעּפ עשילַארָאמ

 .ןשינעפיט עלַאנָאיצַאריא סרעטכיד םעניא ןײרַא זדנוא טריפ ןימ ןטייווצ

 תוגרדמ עשיטעָאּפ עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה ןיסעיל ואוו ,רעדיל יד

 יָאזּפע רעמ ,עלעוטקַאפ רעמ ערעדנַא יד ןופ ןרילָאזיא טינ רעבָא ןעמ רָאט

 טינ רשפא ייז ןרילרַאפ ,ּפָא ייז ןעמ טרעדנוז .רעדיל עשיפַארגָאיב ןוא עשיד
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 יד סָאװ ,ןיש םעד ןָא רעבָא ןרעוװ ייז ,טרעוו ןשיטעָאּפ ןטנענַאמיא רעייז
 ,ייז ףיוא ןפרַאװ רעדיל ערעדנַא

 .ב

 רעדיל עטסנעטָארעג יד ןלײטּפָא ןעמ ןָאק רעטכיד ערענעלק ייב זיולב
 ןסיורג ןופ ןטעָאּפ יד ֹוצ טרעהעג טָאה ןיסעיל .עקירעביא סָאד ןסעגרַאפ ןוא
 יװ ,?יטסָאנשטיל ַאיאנפורק, ,טייקכעלנעזרעּפ עסיורג ַא ןעוועג זיא רע .טינש

 ןץָאל טינ ךױא רעבָא ךיז רָאט ןעמ .קסנימ ןיא ךָאנ ןפורעג םיא טָאה ןעמ
 ןפַאש ןשיטעַאּפ סגיסעיל ןיא ןטרעװ עסיורג יד זַא ,קנַאדעג םענופ ןריפרַאפ
 -פעלנעזרעּפ ןייז ןופ טפַארק רעשילַארָאמ רעד זיולב ןעקנַאדרַאפ וצ ןעמ טָאה
 רע ,רעטכיד רעד זיא ןעניסעיל ןיא עלַאטנעמַאדנופ סָאד ,טרעקרַאפ ,ןיינ .טייק
 טימ ןוא עיזַאטנַאפ רעכייר א טימ טנעכייצעגסיוא ןָא זייוודניק ןופ ךיז טָאה
 ךָאנ זייודניק ךיז רע טגעלפ סמייח 'ר עלהמלש יװ ױזַא ,ןליפעג עקרַאטש

 -ייא ןוא ,"ריר ַא ןָאטעג םיא טָאה סעּפע דלַאב יװ עלעבעווש ַא, יװ ןדניצנָא
 טָאה ,ןכַאז ןופ "ןייטשרַאפ שטייט ןוא ןיז; םעד טנָאקעג טָאה רע ךָאנ רעד
 -תחמש, דיל סָאד עז) "ןיימ ןכעלרעדנואווא רעייז ןליפרעד טנָאקעג ןיוש רע
 ,?טכַאנײב הרות

 "םייה רעקסנימ עטלַא ןיימ; רעדיל עירעס רעשעיפַארגָאיבָאטױא רעד ןיא
 רע .קריו םיא ףיוא ןגעלפ ןכַאז טפַארק ַא רַאפ סָאװ טימ רע טלייצרעד
 "דוד חמצע ,"ןופיסוי, ןופ תוישעמ יד טבעלעגרעביא רָאנ טנעיילעג טינ טָאה
 רַאפ ןלָאמ ןוא ןדניצנָא ךיז טגעלפ עיזַאטנַאפ ןייז ."לארשי תיראש;ק רעדָא
 ; סעיזיוו עשיטפילַאקָאּפַא םיא

 הלַאט סָאכע יד טא סנרָאה יד
 ןגָאלש ןסײװ טימ םיש טימ דרעפ יד הא
 .לַארּטש יד ןיא ןצילב סעקיפ יד טא
 ןסָאגעגּפָא ײז גנַאגרַאּפ טו רעד טָאה
 ,ןטיױר א טימ רעײפ 8 טימ גנולצולּפ
 ןסָאלּפעצ ךיז קיטכרָאּפ ןיישּפָא ןַא טָאה
 (דוד חמצ ןטימ} ...ןטױט ,תופרש ,עטײװ תונברוח ןפ

 שודיק ןוא שפנ-תריסמ ןגעוו ,טייקשידלעה רעשידיי ןגעוו תוישעמ יד
 -ירעדניק ןייז ןיא ןטכיולעגפיוא ןייש ןכעלרעדנואוו ַאזַא טימ ןבָאה סָאװ ,םשה
 לַארטשפױא ןטשרע רעייז ןיא ןגָארטעג םיא רַאפ ךיז ןבָאה ,עיזַאטנַאפ רעש
 ןופ טריזיטָאנּפיהרַאפ ןייז קידנעטש ןייז .ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד זיב
 -ָאלָאעדיא-שיטע רָאנ טינ טָאה טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיי רעד ןופ עירָאלג רעד
 ןופ ןעגנולייצרעד יד .םימעט עשיטעטסע-שירעלטסניק-ןייר ךיוא רָאנ עשיג
 טגילעגקעװַא רָאנ טינ ןבָאה עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי ןופ תוישעמ יד ,ך"נת
 ךיוא רָאנ ,ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ ןכעלנייוועגרעסיוא ןייז רַאפ טנעמַאדנופ םעד
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 -יטסירעטקַארַאכ ןייז ןרָאװעג ןריובעג זיא סע ואוו ,ןשינעפיט יד טקריװַאב

 ןופ סָאטַאּפ ןוא ןָאט-טנורג רעד ,סעיזיוו ענייז ןופ רילָאק רעד ,שזַאמיא רעש

 ,קיזומ-טרָאװ ןייז

 טדער ,ןקיווייל .ה ןופ רשפא םַאנסיוא ןטימ ,רעטכיד ןשידיי םוש ןייק ייב

 ןגעוו ,םַאלפ ןוא רעייפ ןגעוו קידהצילמ-טינ ןוא טכע ױזַא ,טפָא ױזַא טינ ךיז

 ָאד סָאװ ,רַאפרעד רשפא) רעייפ .ןעניסעיל ייב יװ -- גנולַארטשעצ ןוא טכיל

 זיא (םשה.שודיק ןוא שפנ-תוריסמ עשידיי טימ תוכייש עטנעָאנ ַאזַא טָאה

 ,ןשזַאמיא ענייז ןפַאשעג טָאה ןיסעיל עכלעוו ןופ ןטנעמעלע-טנורג יד ןופ רענייא

 סע ואוו ןזרעפ רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה ףיוא ןעניסעיל ייב ןזייוונָא ןָאק ןעמ

 רענעי יו ױזַא טינ םיא טגנילעג שזַאמיא םוש ןייק .רעייפ ןגעוו ךיז טדער

 :רעייפ טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ

 ליּפש ןלעקווט ןפיואט סוק ךיא

 .טכַאנרַאפ למיה ןקיברַאפ ןופ

 ליטש יװ ןוא זיא קירעירט יװ

 ,טכַארּפ עקיאײגרַאֿפ קיאילג יד

 ליפ ךעלברעש'סָאלפ טימ טלָאװ רעװ יװ

 ...טכַאמרַאפ ןגיוט רעטגזיט טרָאד

 טביירש ("ןַאװַארַאק, ןייז) רעדיל ענייז ןריזירעטקַארַאכ ליוװ רע ןעוו ןוא

 : רע

 ןַאװַארַאק ןײמ טרעװ ןיוש דלַאב ןוא

 ,.ב ןדָאלעגנא רעײפ טימ טולג ןופ קיטש ןײא

 יד ןיא טנידעג טוג סרעדנוזַאב ןעניסעיל טָאה רעייפ ןופ שזַאמיא רעד
 ןוא סעיזיו יד .סעמעט עשיאיבנ ןוא עשיטּפילַאקָאּפַא ןבָאה סָאװ ,רעדיל

 -סיוא טזָאלעג טינרָאג ךיז ןבָאה ןפורעגסױרַא םיא ייב ןבָאה ייז סָאװ תונויער
 עיצידַארט יד ,ליוו ןעמ ביוא ,זיא סע .םרָאפ ?רעלעירעטַאמ, רעמ ַא ןיא ןקירד

 .רעייפ ןוא טכיל ךיוא םצע ריא ןיא זיא סָאװ ,טייקכעלדליב רעשיכנת ןופ

 יד ןופ טּפעשעג ,רעטכיד עוויטקניטסניא עלַא יוװ ,ןיסעיל טָאה רעבָא ללכב

 הנבל ןופ ןייש םעד ןופ ,ןוז רעד ןופ רעקַאלּפ םעד ןופ : תוחוכ עלַאטנעמעלע
 -- םי ןיא סעילַאוכ ןופ ןגָאלש םעד ,ןטניוו ןופ ןעמורב םעד ןופ ,ןרעטש ןוא
 ןטלַארואק טימ ,"שער ןקישיור; טימ "טפיוה, ןוא "טפיול, סָאװ ץלַא ןופ

 ,?דלַאװג
 יװ ןפוא םעד ןיא ךיוא ןעמ טליפ חוכ ןשיטעָאּפ ןוויטקניטסניא סניסעיל

 עקידארחא-ארטס סָאד ,עקידניז סָאד ,עקידהװַאת סָאד ,טלדנַאהַאב טָאה רע

 ַא קידנכַאמ "ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע; ענייז ןיא .ןבעל ןיא ןוא רוטַאנ רעד ןיא

 טביירש ,"ןעגנובעלרעביא עפיט רעבָא עשרעדניק, ייווצ ןגעוו גנוקרעמַאב

 -נעטש רַאפ ,ןבעל ןרעניא ןרעטייוו ןיימ רַאפ לָאבמיס;, ַא ןענייז ייז זַא ןיסעיל

 ןופ ןליפעג יד ןוא טייקיירפ ןוא טייקנייש ןופ ןליפעג יד ןשיווצ ףמַאק ןקיד
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 ,טפנוקוצ) "בוט-רצי םעד ןוא ערה-רצי םעד ןשיוװצ ,בוח ןוא טייקיטכערעג

 .(551 .ז ,1940 רעבמעטּפעס

 םעד ןגעוו גנוטּפױהַאב עקידשורּפב עקיזָאד יד ןבָאה טינ לָאז ןעמ וליּפַא

 טנָאקעג טכיײײל סָאד ןעמ טלָאװ "בוט-רצי ןוא ערה-רצי םעד ןשיוװצ, ףמַאק

 ףמַאק רעקיזָאד רעד ואוו רעדיל ךס ַא טָאה ןיסעיל .רעדיל יד ןופ ןענעיילסיוא

 ךיל ןטמירַאב םעד ןיא גנוזייל ןייז טגירק סָאװ ףמַאק ַא ,קורדסיוא םוצ טמוק
 ןוגינ-רסומ רעטלַא; רעד .,"קילג ןופ ןגָאזּפָא ךיז ךיוא ןענָאק וצ קילג סָאד;

 טָאה "טלארטשעגכרוד קיטכרָאפ ןרָאי עלַא (םיא) טָאה סָאװ טייצ רעטייוו ַא ןופ

 ןטלַאהעג "שרה-רצי; םעד טָאה רע ."קירוצ טפַאשנדיײל ןטלַאה, ןפלָאהעג םיא

 ןקילייה ןטימ ,הדגַא רעד ןיא יאדמשַא םעד לגיז ַא רעטנוא טלַאה ןעמ יוװ ױזַא

 ױזַא יװ רעקיטכיו זיא טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק ןייר א ןופ רעבָא .םש

 שיטעטסע ךיז טָאה ,לגיז ןרעטנוא ןעוועג שיטע זיא סָאװ ,"עקידערה-רצי/ סָאד

 טיקכעלדליב רעד ןיא ,טײקיגנַאלק רעד ןיא ,םטיר םעד ןיא ןזיװעגסױרַא

 טימ ןפערט טּפָא טגעלפ סע .רעדיל יד ןופ טייקטילגעגנָא רעלענָאיצָאמע ןוא

 ןג םענעריױלרַאפ; םעד ןיא ןענַאטלימ טימ ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ,ןעניסעיל

 .עקידמיכאלמ סָאד יװ רעקיטפערק ןעמוקסיורַא טגעלפ עשינאמעד סָאד :"ןדע

 -ַארג עקרַאטש ךעלנייוועגרעסיוא סָאד ןוא ?טכַאנ עיגרופלַאװ יד; לשמל עז)

 טָאה ןפיא ןוויטיזָאּפ רעמ א ףיוא .("טכַאנ עבלַאה ךָאנ סַאג יד; דיל עקסעט

 עקידרעטעּפש יד ןופ רעדיל-רוטַאנ ענייז ןיא טריזיוויטקעיבָא עכעלניז סָאד רע

 ששיּפָארט ַא ןעגנורעדליש-רוטַאנ עקיטכַאנ עקיזָאד יד ןיא ןארַאפ זיא סע .ןרָאי

 יז (209 .ז ,"ַאזַא טכַאנ ַא;) "ןדָאבעג טייקטכייפ רעקיציה ןיא; יו ,טייקסייה

 : טייקלעוסנעס רעטרילַארטנָאק שטָאכ רעקרַאטש טימ ןעמעטָא

 ,ןטקעװעצ ןפ דלאטג רוא (פ ,ןטסולג'רוא ןפ טכַצג

 .ןעגנילרעטעמש ןוא שיגעטכַאמש ,ןרמוא ןפ טכַאנ

 (בלעועג עשילמיח יד ןא געוװ'ךלימ םעד ןופ

 .ןבלעז ןטימ רעטיצ ןטימ טומ זיב

 (טסקערעצ ןופ דלשאטג רוא ןופ ,ןטסולג רוט ןופ טכַאג

 4 רעסיורג טײקליטש ןופ ךָאֹד הא ליפ תולוט ןופ טכַאנ

 ןטסעסגיא ןא סעבַאשז טימ ךיז יז טגנילקעצ ןא

 -- רעסײה ןיא ,טפששנדײל רעקידתולוק'ליפ ןיא

 .ןטגערעגסיוא ןןפ גנולק טפ ךָאנ רעליטש יז טרעװ

 ןקוק רעדמערפ ןא דמערפ יװ -- טײקמַאמײא ןפ טכַאנ
 ,עלופסיגמיײהעג יד ןשיגרעטיצ יד רימ
 הףקוצ סָאד פרעסיהגבל ןכעלבלעג טפ ןוא
 ,עלוד יד ,ןטײקליטש עקידנעגגילס יד טא
 ...ןסומ ןופ קלָאּפ סָאד ןוא ,ןטָאמ ןופ קלָאּפ סָאד ןוא
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 יג

 ןופ רעביפ ןוא ילג רעד ,םזילַאנָאיצַאמע רעד ,טייקכעלדליב עשיכיטס יד
 ןעוועג רעטכיד רעד זיא ,ןעניסעיל ןיא זַא ,תודע טגָאז ץלַא סָאד ,רעדיל יד

 ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןיסעיל סָאװ ץלַא .עלַאטנעמַאדנופ ןוא ערעמירּפ סָאד

 ,םיא ןיא רעטכיד םעד ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה

 ,טייקכעלנעזרעּפ עשילַארָאמ ןייז ,םזילַאעדיא ןייז ןעוועג רעבָא זיא סע

 ןיא רעטכיד םעד ןבָאה סָאװ ,תונשקע ןוא טײקנעטלַאהעגסיױא עשיאיידיא ןייז
 יװ ,"ןליוו רעטנערבעגנָאא רעד .תילכת ַא ןוא ליצ ַא ,גנוטכיר ַא ןבעגעג םיא
 טָאה ,םיא ןיא עקידתונשקע ןוא עקיניזטסואווַאב-שיטע סָאד טנכיײצַאב ןיסעיל
 ,גנונָאמ יד ןפַאשעג ,גנוניזַאב ַא ןבעגעג טפַארק רעשירעטכיד-שיכיטס רעד
 טוג ױזַא ,םישעמ וצ טקעװעג רעטכיד םעד טָאה סָאװ ,גנונַאּפש עשיאיידיא יד
 רעדנַא ןַא ןעוועג טלָאװ ,טַאט רעד ןופ ןיסעיל טינ ןעוו .רעטרעוו וצ יװ
 ,טרָאװ ןופ ןיסעיל

 סָאד -- טמערופעגסיוא ךיז טָאה טייקכעלנעזרעּפ עשילַארָאמ ןייז ױזַא יו
 ןוא טקעװעג ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עקיבלעז יד אמתסמ .ךיז רַאפ עמעט ַא זיא
 ,ליפעג שיטע ןייז ךיוא טגערעג ןוא טקעוװעג ןבָאה ,ןוימדה-חוכ ןייז טגערעג
 ןיא ןקירדסיוא עיזַאטנַאפ ןייז רָאנ טינ טלָאװעג רע טָאה ןָא זייוודניק ןופ
 ןייודניק ןופ ךיז טָאה רֶע .ןטַאט ןיא ןכעלקריוורַאפ יז ךיוא רָאנ ,רעטרעוו
 רעד ןיא ןעמערופסיוא ןוא ןעיצרעד ךיז טלָאװעג ןוא טריבורּפעגסױא ןָא
 ןדלעה עטבילַאב ענייז ןופ טלַאטשעג

 ןיא םישודק יד טפרַאװ ןעמ יו םיא רַאפ טלָאמ ןוימדה-חוכ ןייז ןעוו
 ,"חוכ ןכעלרעדנואוו ַא טימ ןעגניזע ייז טרעה ןוא טעז רע ןעוו ,ןעמַאלּפ יד
 ה"רזג א ןיא; ןענעק ךיוא ,"טַא-רדח} ַא רע טעוװ יצ ןסיוו דלַאב רע ליוװ
 ןופ םַאלפ םעד ןיא רעגניפ ַא ןירַא רע טלעטש ."ןענערב רעייפ ןפיוא

 :סע ןוא ּפמָאל

 ,הומ ןיא ךיוא רימ טגערב סע א רעגניפ רעד טרערב

 ."חבשל 3וגבילעג :.ליטש ךיז גויז דיא ווא

 ןעמאװצ רימ טימ סיז יװ ,ךעלרעּפנײטַאב רעה

 ,ןעמא29 יד ןיא םישודס תורוד יד ןופ ןעגניז

 שממ לעוּפב רָאנ ,דיל ןיא רָאנ טינ ,ןעגניזטימ ןלעוװ עקיזָאד סָאד טָא

 ןייא; רעד סָאװ ליצ רעד ןרָאװעג זיא ,ןעמַאלּפ יד ןיא םישודק יד טימ

 טָאה קיניזטסואווַאב .רעטכיד םעד רַאפ טלעטשעג טָאה "ןליוו רעטנערבעגנָא

 גנוטיילנייא יד עז) "תובוח, דיל טימ ןלָאצ וצ רדנ ַא ךיז ףיוא ןעמונעג רע

 רעד ןיא רע טָאה רדנ םעד טימ םכסה ןיא ןוא .(?'רעדיל עטלמַאזעג; יד וצ

 + ןימאמ-ינַא ןשיטעטסע-שיטע ןייז טרילומרָאפ ױזַא ?שידיא, עמעָאּפ

 ןלעהַאב סָאטעג יד טײקגײש טימ וטסכוז ווא

 (ןײש יודא ימיו יא טײקגײש ןיײק זַא סיר טט
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 ןלעז עכעלשטנעמ ןופ טיקןײש יד לָאמטּפָא יװ

 ...ןײלא לעזסקלָאפ ןופ טײקגײש יד ץידנעטש יװ

 -לַאיצַאס ןייז טימ תוא ןיא תוא טמיטשעג טָאה ָאדערק רעשיטעטסע ןייז
 ,ערעכעה ַא ןיולב ןעוועג זיא ןפַאש שירעטכיד ןייז ןוא ןימאמ-ינַא ןשיטע
 ןוא תוגשה עשיטע ענגייז ןופ גנוכעלקריוורַאפ עקידתומילש ןוא ערעיירפ

 לָאמ ןיא יו רעמ ןעמ טָאה טייקכעלקריו רעד ןיא ביוא .ןעגנובערטש
 סָאד ןעמ טָאה ,המוא רעד רַאפ ןבעל ענעגייא סָאד ןבעגּפָא טנַאקעג טינ
 ןעמ טָאה טייקכעלקריו רעד ןיא ,לָאמ עקילָאצמוא ןָאט טנָאקעג דיל ןיא

 יירפ ןייז טנָאקעג ןעמ טָאה דיל ןיא ;ןצענערג עשיזיפ ןָא ןסױטשעגנָא ךיז
 -מַאלפעצ ןוא רעקרַאטש סָאװ ןוא ,"ןעז ענעליוהרַאפ רעדנואוו ןָאק ןעמ,, ןוא
 -ַאקלופ ןוא רעצנַאג ץלַא ,זאטסקע רעד רעקימַאלּפ סָאװ ,עיזַאטנַאפ יד רעט

 ַא ןביילב ןיולב ןומ ןבעל ןיא סָאװ ,דיל ןיא ןכיירגרעד ךיז טזָאל רענעמ
 ּפָארַא טרעדינ גנופַאש ןופ טסײג רעד ןעוו םירָאװ .םיורט ַא ןוא שטנואוו
 :ןַאד טוט רעטכיד ןפיוא

 ןעטשעג סעפע סגביוהעג

 ןליפ ךיו ךיא געלפ ןטכיולעגכרוד וחא

 .ןעז ענעליוהרַאפ רעדנואט רוא

 ןסײװ טכיולברור ןיא ,רעטיול ןוא

 ,גנַאזעג ןץימ רימ רַאפ ןייגפיוא טגעלפ

 ןסײר ךיו טגעלפ טרָאװ עקיטײצ סָאד

 ...גנ870 8 ךָאנ גנַאלק 8 ןלַאפ וא

 -סייגַאב יד; -- טנעמָאמ רעשיטַאטסקע רענעטכיולעגכרוד רעקיזָאד רעד

 טנידעג טָאה -- טרָא רעדנַא ןַא ןיא סָאד טפור ןיסעיל יו ,"העש עטרעט

 : קעווצ ןייא זיולב

 -- טײק א ןביײלברַאֿפ וצ גגיר ַא

 תורוד ךרוד רעטײװ ץלַא ןעיצ ןצ

 ײװ ווא ןליװ ןופ רערנואװ סםעד

 תורוד עקילײה רַאפ ןבעל ןוצ

 ,י6 רַאב טײלטסעפ טימ ןברַאטש רוא

 טייקכעלגעמ יד םורֲא יױזַא זיא ןפַאש ןופ "העש עטרעטסיײגַאב; יד

 עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצַאס ענייז ןריזילַאער וצ ףיוא טמוקַאב רעטכיד רעד סָאװ

 רעדָא ןגעװ גנאזעג א רָאנ טינ ןיא טגניז רע סָאװ דיל סָאד ןוא .ןלַאעדיא

 ,ךייז םשה שדקמ ןופ טקַא ןַא ןײלַא זיא ראג ,םשה שודיק וצ

 ,ךיל ןייז טימ טלעטשעג ךיז טָאה ןיסעיל סָאװ ,ליצ רעכיוה רעד טָא

 גנוקריוו ןייז ןופ דוס רעד ךיוא ןוא טייקכעלגעזרעּפ ןייז ןופ דוס רעד זיא
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 טייקכעלנעזרעּפ עשילַארָאמ ןייז ןוא םיא ןיא רעטכיד רעד .רענעייל םעד ףיוא

 .טייהנייא עכעלרעדנואוו ןימ א סעּפע טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה

 עשיטע יד .טקרַאטשעג ןוא טרעסערגרַאפ עטייוצ סָאד טָאה סנייא
 רעטכיד רעד ןוא רעטכיד םעד "טגערעג ןוא טקעוועג, טָאה טייקכעלנעזרעּפ
 םעד טייקכעלנעזרעּפ רעשיטע רעד ןבעג וצ טצונעג חוכ ןשידרע ןצנַאג ןייז טָאה
 ןייא ןייק זַא טכוזעג ןעלטימ עלַא טימ טָאה רע .קורדסיוא ןטסטלוב ןוא ןטסלופ
 ןייא טימ --- סעיזיוו ןוא ןעגנוכַאװפיוא יד ןופ ןייג ןריולרַאפ טינ לָאז רעטיצ
 רעטרעטסײגַאב, רעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא סָאװ ,םעד םעלַא ןופ טרָאװ
 "ןעז סענעליױהרַאפ; ןעמענ ןגיוא ןעוו ,"?העש

 רעדעי ,גנורזחרעביא עשימטיר עדעי ,דיל ןיא דנעוו ןוא גיוב רעדעי ַא
 יד רענעייל םוצ ןגָארטרעד וצ קעווצ םעד זיולב טָאה וטפיוא רעשילַאקיזומ

 קעװַא ןיסעיל טיג חוכ ןצנַאג ןייז ,זיא יז יו טכע ןוא לופ ױזַא גנורעטסײגַאב
 יד ןבעגרעביא יירטעג לָאז זרעפ רענעדָאלעגנָא עיצַאמע טימ רעד זַא ,ףיורעד
 ."םיטש רעטגערעגפיוא ןוא רעטקעוװעגפיוא; ןַא ןופ סעיצַאלודָאמ

 לֵאפ ןוא ביוה רעד ואוו ןזרעפ רעטרעדנוה ןעניסעיל ייב ןַארַאפ ןענייז סע
 םייב ןפַאש ןעגנַאלק ערעוויסנעטניא קיצניװ ןוא ערעוויסנעטניא יד ,םטיר ןופ
 יו ,ןעגנולקנוטרַאפ ןוא ןעגנוטכיולפיוא ןופ יו קורדנייא ןלעוזיוו ַא רענעייל

 ןעמַאזוצ . . .רעדיוו ךיז רע טרעקַאלפעצ טָא ןוא רע טלַאפ טָא סָאװ םַאלפ ַא ןופ

 ןופ יו םשור ןכעלרעדנואוו ןוא ןפיט ַא רעביא סָאד טזָאל שזַאמיא-רעייפ ןייז טימ
 :ןקימַאטש ןוא ןקימַאלּפ סעּפע ןופ יו ,סעשיכ"נת סעּפע

 ,הליפת'רעיורט רעײז למיח סוצ ףױרַא טײג

 .חליעג רעדימ רעד ןופ הליפח עדימ רעײז

 ,יוש ןורטסמ טײטש טימַאלפ למיה ןיא ןוא

 .ןיורק 8 סױט רע טרדגיב הליפח רעדעי ןופ טא

 ןענױלּפרקלַאװ עלַא ןעגיורק טימ לופ ורעװ

 .ענײשַאב ןוא ןריצ ןצ טײקרעּפכַא ןיא טָאג

 ,טנערב א ןיורק ףיוא ןיורק ,למיה רעצנַאג רעד טמַאלפ

 ןצילב ןוא ,טבעװעג'דלַאג ,ןעגיורק עלַא ןעלקגיפ

 ...ןצביפשט עטילגעצ-ןוז ,עטסכעה יד ןופ רעכעה

 -וצ טפָא עקרַאטש ןייז ןעניסעיל ייב ךיוא זיא שינַאגרָא ןוא קימַאטש

 -שילגנע רעסיורג רעד ,טָאילע .ס .ט .סעיצַארעטילַא וצ גנוגיינ עקרַאטש

 ןעגנַאלק רַאפ ליפעג סָאד; זַא טלַאה ,רעקיטירק ןוא רעטכיד רענַאקירעמַא

 -עג ןופ טכיש ןקיניזטסואוַאב םעד ןופ רעפיט ליפ ןײרַא טגנירד םטיר ןוא

 ,םענעסעגרַאפ ןוא ןוויטימירּפ עמַאס םעד וצ טקניז סע ...ליפעג ןוא קנַאד

 בייהנָא םעד קידנכוז ,קירוצ סעּפע טגנערב ןוא רוקמ םוצ םוא ךיז טרעק סע

 ,"ףוס םעד ןוא
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 ןייז ןופ קורדסיוא ןַא ןעניסעיל ייב ךיוא זיא ןעגנַאלק רַאפ ליפעג סָאד

 זַא רעבָא טפערט סע ."ףוס םעד ןוא בייהנָאא םעד ןכוז ןייז ןופ ,טייקידרוקמ

 יז ןרעוו ףליה ַא טָאטשנָא ;קיניזטסואווַאב וצ םיא ייב ןרעוו סעיצַארעטילַא יד

 ןופ ןובשח ןפיוא ןפַאשעג סעיצַארעטילַא ענייז ןרעו טפָא .גנורעטש ַא ןַאד

 ,טרָאװ ןשיטעָאּפ ןקיסַאּפ

 טינ טקעטש טײקשילַאקיװמ סניסעיל ןופ טייז ערעטכע ןוא ערעפיט יד

 -ַאפָאקאק ַא וצ ןריפ לָאמַא ןענָאק סָאװ ,סעיצַארעטילַא עשינַאכעמ יד ןיא ױזַא

 -ַאלעמ ןוא ןשימטיר ןטסקיניײיװעניא םעד ןיא יװ ,גנַאלקליואוו טָאטשנָא ,עינ

 -גיס ןוא גנודנעוו רעלענָאיצַאמע רעד ןיא רָאג רעדָא ,זרעפ ןופ ןסילפ ןשיד

 -שילַאקיזומ יד ואוו ,רעדיל טָאה ןיסעיל .ןזַארפ טקיצנייא ןופ יובעג ןשיסקַאט

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,טריטידעמערּפ טינ ױזַא ,שינַאגרָא ױזַא זיא טייק

 ;םיא ןּפַאכרַאפ סָאװ ןעגנומיטש ןוא ןליפעג יד ןופ דליבּפָא יונעג ַאזַא

 ,טדײלקעגנַא ןסײװ ןיא טכַאנךטימ יד טײג סע

 ,ָאט ןוא גרעב רעבירַא ,דלַאװ טא דלעפ רעבירַא

 ,טײרפשעגסיױא סנדײז ףיוא ,טדײלטעגנָא ןסײװ ןיא

 .ללָאצ ַא ןָא ןעמיורט ןט ןײש ןליטש טימ טסיג ןוא

 טבעוװש ,רוּפש'טכיל ןסײה ןיא ,ריא ךָאנ יוזַא ליטש ןוא

 ,דלימ טא סײװ -- םולח ַא ,ףוס 8 ןָט םולח ַא

 ,טבעטעגכרוד ןרעטש ןטימ ,סיור'למיה רעַאלב טס

 .טליהעגנײא טטַארטש ןיא -- ררע רעטײװ רעד זיב ןרא

 םורֲא ךרוד ןסָאגרַאפ ,טלעװ עצנַאג יד טפַאלש סע

 ;טסילגַאב ן8 טקיאורַאב ,ןײש ןליטש ,ןדלימ טימ

 ,םוטש ןגײװש ןסַאג יד ,טָאטש עסיורג יד טפָאלש סע

 .טגיהעגגײא סםולח ןיט ,שטנעמ רעדימ רפד טפמלש סע

 ןענייז ייז טינ רעבָא ,סעיצַארעטילַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז זרעפ םעד ןיא

 יד ןופ זילַאנַא רעשירטעמ א .ןגיוא יד ןיא טינ ךיז ןפרַאװ ייז ,רקיע רעד ָאד

 עמַאס רעד וליפַא יצ ,םיוק ביולג ךיא ןוא ,טייוו וצ טריפעגקעװַא טלָאװ ,תורוש

 יד ןופ רעביוצ ןשילַאקיזװמ םעד ןרעלקרעד טנַאקעג טלָאװ זילַאנַא רעטסיונעג

 יד וצ ךעלנע שירטעמ שטָאכ סָאװ הרוש רעטירד רעד ןופ לעיצעּפס ,תורוש
 טכַאמ סָאװ ,גיוב ןשימטיר ןטכירעגמוא ןַא רעבָא יז טגָאמרַאפ תורוש ערעדנַא
 ,שרעדנַא שילַאקיזומ יז

 ענערעטמַאל ,ןייש, : דיל םעד ןופ קיזומ יד זיא רשפא רעכעלרעדנואוו ךָאנ
 עטצעל יד ךיוא זיא סָאװ ,עּפָארטס רעטירד רעד ןופ סרעדנוזַאב ,?עניימ
 :דיל ןופ עפָארטס

 -- ןײטש עלײװ א ךָאנ ,עגיײמ עגערעטמַאל ,טײיש

 ר יד זיא טנעאג ,טנעֶטנ ץוש םייה יד זיא

 ,ןצ ןגױא ערימ יד סילש ווא דלַאב ךיא םוק
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 (ןײרט ףָטלש ןפיט ןיא ףָטלש ןיא לַאְפ ךיא יװ

 ,טײקילעז ןיא ,טײװ ןיוש ץלַא ןוס ,סניז ךיא ןא

 ,טײז רעטכער ןופ רימ רעביא לאכימ טכַאט

 ,טײז רעקוגיל ןופ רימ רעביא לאירבג טכַאװ

 -- ןײא עֶלַא ןטסגגַא יד ךיז טיטש סע טא

 .ןײש עלײװ ַא ךַָאנ ,עגײמ ענערעטמַאל ,ץײט

 זיא דיל ןכעלרעדנואו ללכב םעד ןופ קיוומ רעד ןופ רעדנואוו רעד

 -ָאד סָאד ,.דיל-סקלָאפ ןוא ןושל-סקלָאפ ןופ טסייג םוצ טנעָאנ ױזַא זיא יז סָאװ

 ַא ןופ תולעמ ןוא ןטפַאשנעגיײא עלַא ךיז ןיא טָאה דיל "עמש-תַאירק; עקיז
 ןליפרעד טינ לשמל ןָאק רעוו .שידיי ףיוא הניחת רעדָא הליפת רעטריזימטיר
 טלַאה; תורוש ענױזַא וצ .וװ ,ז .א "?לאכימ טכַאװק תורוש יד ןופ טייקכעלנע יד
 "ךנַאל ןצנַאג ןרעביא הכרב ַא רע טכַאמ ,טנַאה רעטכער רעד ןיא רעכעב ַא רע
 ? דיל "םהרבַא ןופ טָאג, ןופ ןטנַאירַאװ ליפ יד ןופ םענייא ןופ

 יד

 ,עיזעָאּפ ןייז ןופ סָאטַאּפ םעד ןיא ,טייקכעלרעייפ רעד ןיא ,קיזומ רעד ןיא
 גנוכעלרעהרַאפ רעד ןיא ,עיזוליא ןוא םיורט ךָאנ "ןטכַאמש ןקיטשרוד, םעד ןיא
 ןרעדליש ןפוא ןייז ןיא .רעקיטנַאמָאר ַא ןיסעיל זיא טייקשידלעה רעשידיי ןופ
 ןשיטעטסע םעד .טסילַאער ַא ןיסעיל זיא עלעוטקַא ןוא עלעוטקַאפ סָאד
 "רעטרעטיילעג ץלַא רעטרעטייורעד; סָאװ זַא ,קעװַא טלעטש רע סָאװ ,ללכ

 .רעקיטנַאמָאר רעד יו טסילַאער רעשיטעָאּפ רעד ןעמעננָא ױזַא טקנוּפ ןָאק
 רעקיטנַאמָאר סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ןיסעיל ביוא זַא ,ןגָאז טכער טימ ןָאק ןעמ

 -עמ ןיא טסילַאער סָאמ רערענעלק ןייק ןיא טינ רע זיא ,טנעמַארעּפמעט ןיא
 יי ,דָאט

 ןיא ןוא רעדיל-גנורעניארעד ענייז ןיא רָאלק סרעדנוזַאב ןעמ טעז סָאד
 ןדָאזיּפע יד ךיז רַאפ ףיוא טבעל רע תמא .ןרַאומעמ-עזָארּפ עשירעלטסניק ענייז

 רעסיורג ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא טנעגוי רעדָא טייהדניק ןייז ןופ רעדליב ןוא
 ןיא ךרוד ייז טמענ רע :"טייקטגערעגפיוא ןוא טייקטקעוועגפיוא , רעלענָאיצַָאמע
 רעבָא ,טייקנביוהרעד ןוא טייקידבוט-םוי ןופ ןייש ַא טימ ןעגנורעדליש עייז
 יד יו רוטַארעטיל רעשיאעּפָארײא רעד ןופ םזיטנַאמָאר רעד ױזַא טינ זיא סָאד

 רענייא ןיא .ןקידבוט-םוי ןכרוד עקידעכָאװ סָאד ןלעהפיוא ןופ עיצידַארט עשידיי
 :רע טָאה ,ןיסעיל טלייצרעד ,הרות-תחמש ןופ טכַאנ ַא

 ךיײרפ רעקידנעגניז ןופ ,דיירפ רעסיורג ןופ
 ,דײשַאב םעד ןױש טליפרעד ױזַא ירפ
 ןיײרא רעסיכַאװ ןיא טכַאנ ןיט טגניז ועמ יװ
 ןײא טײקצרַאװש יד א טײקיױרג יד טגניז ןעמ ןוא

 טװאורּפעג קידנעטש ןיסעיל טָאה ?דיײשַאב, ןקיזָאד םעד ןופ טסייג ןיא
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 -םויברע רעדָא ,ןקידבוט-םוי ַא טימ ןדניצנָא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ץלַא

 -גנונָאמרעד ענייז ןיא לעיצעּפס ,טרעדליש רע סָאװ רעבָא ןכַאז יד ,ןייש ןקידבוט
 -עצ טינ ןרעוו ןכַאז יד ןופ ןרוטנַאק יד .טערקנָאק שיטסילַאער ןביילב ,רעדיל

 קידוװעעזנָא ןביילב ייז .ערעפסָאמטַא רעלופסגנומיטש-שיטנַאמָאר ַא ןיא ןעמואווש

 רעּבָא ,לופסָאטַאּפ ,קיברַאפ ,קימַאלּפ ,לעה טרעדלישעג ןרעוו ייז .ףעילער ןוא
 : םוילַאער ןשירעלטסניק ןטכע ןופ דָאטעמ םעד רתוס טינ זיא סָאד

 ןגרָאברַאפ ליפש ברַאפ ןיא ץעגרע ןוא

 ,רעטיור 8 טולג'טסַארפ רעקיווז ןופ

 ןגרָאמ רעד טעפירקס סעטנילַאװט יא

 -- רעטײרג ַא רעטגומ יהא טטַאגט רוא

 ןטראט ווא רעלגיפש טוט ץעגרע ווא

 ןטרַאב ַא ץיא ײגש ַא ןיט שטילג ַא

 "ןגרָאמ רעד טעּפירקס סעקנילאוו ןיא, טּפױהרעד ,ָאד שזַאמיא רעדעי

 ,םזילַאער ןשירעלטסניק ןופ עיצידַאוט רעטסעב רעד ןיא זיא

 ערעטלע יד ןופ סע רעװ יװ רעמ ןיסעיל טָאה םזילַאער ןייז קנַאד ַא

 רעקסנימ ענייז ןיא ךָאנ .ןטלַאטשעג עקידעבעל ןבעגעג זדנוא ןטעָאּפ עשידיי

 ןוא ןעגנורעדליש עשיטסילַאער ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה רעדיל

 -ַאס רעד סָאמ רעטיורג א ןיא םיא טָאה ןפלָאהעג ,ןטערטרָאּפ-רעטקַארַאכ

 ,טסיצילבוּפ רעד ןוא רעקיריט

 -עמא ןיא םייה רעד ןופ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל יד ןיא ךיוא

 -עדיא ןייק טינ ,טריפעגסיורַא ייז ןיא ןרעוו סָאװ ןטלַאטשעג יד ןענייז ,עקיר

 סָאװ ,רעטָאפ ןייז וליפַא .שיילפ ןוא טולב ןופ ןשטנעמ רָאנ ,סגטָאש עטריזילַא

 -על טכע ןַא רָאנ ,עטריזילַאעדיא ןייק טינ זיא ױזַא םיא טכילרעהרַאֿפ ןיסעיל

 ,טלַאטשעג עקידעב

 רע סָאװ הלעמ יד טָאה רע .ןעניסעיל דמערפ ללככ ןענייז סעיצקַארטסכַא

 ַא טָאה רע .ןגיוא יד רַאפ קידעבעל יוװ ןעז ענעגנַאגרַאפ-טייוו סָאד וליּפַא ןָאק

 ןעשעג גנַאל טינ ןענייז סָאװ ןכַאז ןָאק ןוא ןטנעָאנ םעד רַאפ ליפעג שיטעָאּפ

 סָאװ ,רעדיל-גנורענירעד ענעי ןיא וליִפַא ,"טרעטיילעג ןוא טרעטייוורעד ,  ןעז

 ןענייז ,עיזעַאּפ רעדייא ,עמעט ַא ןופ ןעגנוטעברַאַאב עשיטעָאּפ רעכיג ןענייז

 : גנוגעװַאב ןוא גנַאלק ,ברַאפ ןגָאמרַאפ ,קרַאטש ןוא רָאלק ןעגנורעדליש יד

 ,רעלײמ עגעשעמ יד טימ ץיזמ יד ּפַאלט ַא טוט

 ,רעגניצ ענרעּפוק יד טימ רַטְבָאס רעד ףיוא'טרערליפ

 ,רעלײק ַא ןופ טראק ןטימ לארענעגיטּפיוה רעד ןוא

 .רעגניפ עגײז ףײלש םוצ ןמיה ןרַאפ ביוה ַא טוט

 ,סיגװי יד ךרודַא ןססיב ןופ רעטַאלפ ַא טײג

 ןטעלָאּפע-דלַאג יד טימ ּפוצ 8 ןעלסק8 וטוט
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 םיִגלזג יװ סיֹורט ןעגגא7ס יד רעגנירּפש סע והא

 (דַארַאפ ןפיוט) ןטענַאיַאב רלַאט ןאלדנע ןיא ,ןטכידעג ןיא

 ױזַא טינ זיא ,טינ רעדָא עשיטעָאּפ ַא סיואכרוד ָאד זיא ךַארּפש יד יצ
 סָאװ ,גנולעטשרָאפ עכַאװ יד ,דליב ןופ טײקטערקנָאק ןוא טייקלופ יד יװ קיטכיוו
 עמַאס םעד דָאזיּפע ןכעלקריוו םעד ןופ סױרַא שיטסילַאער-שירעלטסניק טּפַאכ
 .רקיע

 :תורוש עקיזָאד יד ןיא רעטלוב ךָאנ ןעמ טעז סָאד

 ,יברַאֿפ סגעטילש עדגעגניז ןרעבליז

 ;רעטילפ טא רעטופ ןיא ןעילפ

 ,ײרפ ױזַא ךרוד ײז ןעלטעלג עכעלקילג

 .רעטיצ רעטידײרפ ַא יװ ךײלג

 ּפַא ךיז ןישטּפָא רעדנעצײר רעיז טגָאלש

 ;סעװַאל יד ףיױא ןמה ןֵמ טרַאה

 ,ֿפָאק םעד ןסיררַאּפ ןעגנוי יד ןטערט

 .סעװַאּפ יװ ךעלדײמ יד ןבעװש

 .עטרעטיילעג ןייק קידנעטש טינ רעדיל יד ןיא עיצקיד יד זיא טגָאזעג יו

 זיא ,עיזעַאּפ רעשידיי רעד ןיא ןעוטפיוא עטסיינ יד ןופ טכיל ןיא ןושל סָאד

 טמוק םזילַאער סניסעיל ואוו רעדיל-גנורענירעד יד ןיא .טרעטלערַאפ לסיבַא

 ָאט, :ןעמזיאַאזָארּפ עטכעלש וליּפַא ןַארַאפ ןענייז קורדסיוא ןטסקרַאטש-םוצ

 יד ןיא רעטוּפ טימ טיירג; רעדָא ,"ןעיצנָא שירעפיטש עבָאב יד ךיא וואורּפ

 רָאנ טינ ןיסעיל זיא ןעמעלַא ךָאנ .ןלַאפ עמערטסקע רעבָא ןענייז סָאד ."סענימ

 זיא קורדסיוא ןַא ןעוו ןוא רעקיאַאזָארּפ רעטוג ַא ךיוא רָאנ ,טעָאּפ רעטוג ַא

 ןוא טייקטקַאזקע עשיאַאזָארּפ גונעג ךיז ןיא רע טגָאמרַאפ ,שיטעָאּפ טינ וליפַא

 :ליצ ןיא ןפערט ןענָאק וצ טייקפרַאש עשיטסיצילבוּפ

 ןיושרַאּפ רעזײב ַא ןרָאּפש יד טימ טגנילק

 .תופיקת רעדגעּפמיש טימ ךיז טסיוטש

 ןומה רעד טנַאװ 8 יװ ,געװ ןיא ךיז טלעטש

 .(128) סעפילש עלקיגײש יד ןפ טָאּפש

 -פיוא שיטעָאּפ ןוא ןשירעלטסניק םענייפ סניסעיל ןופ ליּפשייב רעטוג ַא

 תחמש; דיל סָאד זיא רעדיל-גנורענירעד יד ןשיװצ םזילַאער םענעטכיולעג

 ןענָאק סע לָאז ןעמ זַא ,גנַאל וצ זיא סָאװ ,דיל םעד ןיא ."גָאטײב הרות

 ןיוש זיא סָאװ ,ןיסעיל רעגנוי רעד ױזַא יו טלייצרעד טרעוו ,ןצנַאגניא ןריטיצ

 הרות תחמש/ ַא רעטָאפ טימ טכעפ ,טסילַאיצָאס ַא ןוא רעטרעלקעגפיוא ןַא

 טמורב ןוז רעד ןוא "ישפנ ךל האמצ/, טגניז רעטָאפ רעד .ןעגנַאזעג ןופ "לעוד

 .אנָאנמ ינשזישז וו יטָאבַאר ָאשטשעי/ דיל סוװָאבוילַארבָאד תובהלתה טי

 רעכעלריטַאנ ןוא רעיירפ רעד טפַאשרַאפ ןגינעגרַאפ ןשיטעטסע ןרעדנוזַאב ַא
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 ,רָאמוה רענייפ רעד ,גנורעדליש ערָאלק יד ,ןזרעפ יד ןופ ןָאט רעשירעלייצרעד

 ןוא גנורעדורעצ עלענָאיצָאמע עטריוװיטָאמ ןייפ יד ןוא גנוטיילגַאב עשיריל יד
 טריפעגכרוד ענעצס עשיטסילַאער עקידעבעל ַא זיא סע .דיל ןופ טײקשיטַאמַארד

 יד סױרַא טמוק ןייש סרעדנוזַאב .ןרעטקַארַאכ עטרעדלישעג שיטעָאּפ יירד ןופ

 .לעוד-ןעגנַאזעג םעד ןופ טנַאדנוקעס רעד ,"דצ רעטירד, רעד ,רעטומ
 רָאג יד ןיא וליפַא ןרָאי עפייר יד ןופ רעדיל יד ןיא רָאנ טינ רעבָא

 רַאפ ליפעג ַא ,ןטעטילַאער רַאפ גיוא ןַא טגָאמרַאפ ןיסעיל טָאה רעדיל עטשרע
 יייצרעביא עלַאיצָאס ענייז ןרירטסנַאמעד שיטַאמַארד טנַאקעג ןוא עיצַאוטיס
 טינ טגנילעג םיא ןעוו וליפַא .ןעיידיא עשיטעָאּפ ענייז יו טוג ױזַא ,ןעגנוג
 רַאפ שוח גונעג ןָא בייהנָא ןופ רע טגָאמרַאפ ,שיטסַאלּפ קידנעטש ןייז וצ
 קיצניו ךיז ןיא ןבָאה רעדיל ערענַאיצולָאװער ענייז .ןעמטיר עקידנקריוו-ףיט
 ןָא ןרָאי עגנוי רָאג יד ןופ ,קיטסַאבמָאב ןייק טינ לָאמניק טעמכ ןוא קירָאטער
 עכעלטפַאשלעזעג עלַאער יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ גונעג טַאהעג ןיסעיל טָאה

 -קעד ןוא יירענדער:ךיוה ןיא ןלַאפוצנײרַא ןביולרעד ךיז לָאז רע זַא ,תוחוכ

 .עיצַאמַאל
 עויטַאגענ יד רַאפ שוח ןייק טלעפעג טינ לָאמניק ךיוא םיא טָאה סע

 -רעטסומ ענייז ןיא טלייצרעד רע יוװ ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ ןופ ןטייז עשימָאק רעדָא
 ךיז רע טָאה ,עזָארּפ ןיא ןעגנורענירעד עשירעלטסניק סיואכרוד ןוא עטפַאה
 -גע ןוא גנוי יו, : ךיז ןיא רעכַאלּפָא םעד ןופ ןעיירפַאב טנַאקעג טינ לָאמניײיק

 ןופ ןעײרפַאב טנַאקעג טינ לָאמנייק ךיז ךיא בָאה ,ןעוועג ןיב ךיא שיטסַאיזוט
 עשידיי ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ךָאנ טרפב --- רימ ןיא רעכַאלּפָא םעד
 -נעטש ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשידיי סָאװ ,עקיטַאּפ ןופ טלעוו יד .ןטייהנגעלעגנָא
 ,עקידלושמוא ןַא רָאנ טינ ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ ייב זיא ,םולח ןיא ןעזעג קיד
 רָאנ טינ םיא טָאה ?טײקשיטקַארּפ; עקיזָאד יד ."תושּפט עכעלרעפעג ַא רָאנ
 רעכעלנייועגרעסיוא ןַא טימ טסיצילבוּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןרעוו ןפלָאהעג
 ַא ןרעו רָאנ ,טייצ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עשיטקַארּפ יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ
 -ַאס ןשידיי ןיא גנוטכיר רענעגייא ןופ רעדנירג ַא ןוא רעקיטערָאעט-יײטרַאּפ
 עריא ןיא ןליפַא טָאה עיזעָאּפ ןייז סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ רע טָאה ריא .םזילַאיצ
 דרע יד ןריולרַאפ טינ ןטנעמָאמ עטסשיזיפאטעמ ןוא עטסשיטנַאמָאר עמַאס
 ,ןעניסעיל ןגעוו טרּפ םעד ןיא ןגָאז ןעמ ןָאק אמזוג רַאפ ארומ ןָא ,סיפ יד רעטנוא
 טַאהעג טָאה למיה ןייז זַא -- :ןעניקשוּפ ןגעוו טגָאזעג טָאה יקסנילעב סָאװ

 .ךיז רעטנוא דרע ןא
 ןָא געט עטשרע יד ןופ ןיסעיל טָאה םיא ןיא ?רעכַאלּפָא םעד קנַאד ַא

 סע יו ,"ךעלעטלַאטשעג, ךיוא רָאנ "ןטלַאטשעג, רָאנ טינ ןרעדליש טנָאקעג

 ןיק טַאהעג טינ טָאה רע יװ טקנוּפ .רעדיל ענייז ןופ גנולײטּפָא ןַא טסייה
 ןייק טַאהעג טינ רע טָאה ,"ןטסירעירַאק, ןוא "רעקיטַאמגעלפ, טימ עיטַאּפמיס
 טוג רע טָאה -- ,םולח ןופ רעטכיד ַא ןיילַא .תומולח-לעב עטסוּפ וצ דלודעג

 .רָאװ יד ןָא ךיז טבייה סע ןוא םולח רעד סיוא ךיז טזָאל סע ואוו ,טסואוועג
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 לָאמניײק טָאה --- "ןליוו ןטנערבעגנָא ןזייא, ןופ רעטכיד רעד ןוא שטנעמ רעד
 ןיא רָאטקַאפ ַא יװ ןליוו ןוויטקעיבוס םעד ןופ עלָאר יד טצַאשעגרעביא טינ
 ,עטכישעג רעד

 ךיוא רָאנ ,טסילַאעדיא ןַא ןופ ,סָאטַאּפ רָאנ טינ טגָאמרַאפ טָאה ןיסעיל
 ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ענייז תודע ןגָאז םעד ףיוא יוװ ,המכח עשיטילָאּפ
 טזייוו רעדיל עקיזָאד יד ןיא .סעמעט עשיטילַאּפ ףיוא רעדיל ענייז יו טוג ױזַא
 טָאה רע .ןסעצָארּפ עשירָאטסיה רַאפ שוח רעפיט ןוא רערָאלק ןייז סױרַא ךיז
 רע .ןריפסיוא עװעזָאר ןוא ןעײצינַאּפ עטכייל ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג טינ ךיז
 עסיורג רַאפ ליפעג שיטעָאּפ ַא טגָאמרַאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא טָאה
 ןופ טייקנביױהרעד רעד ןוא קיגַארט רעד רַאפ ,ןעלַאטקעּפס עכעלטכישעג
 רָאנ טינ סױרַא רע טזייו ליפעג עשיטעָאּפ עקיזָאד סָאד .תולרוג עכעלרעקלעפ
 ןגעװ סעמעָאּפ ענייז ןיא ךיוא רָאנ ,סעמעט עשידיי ףיוא רעדיל ענייז ןיא
 גָאט ןענייז סעמעט ערעייז סָאװ ,רעדיל עקיזָאד יד ןופ ליפיוזַא ,דנַאלסור
 טייז רעטייוצ רעד ןופ .טייקשיריל רעטכע טימ טּפַאזעגנָא ןענייז ,ןגַארפ
 ןוא ליבטמה ןנחוי ןופ עטַאבעד יד; יוװ דיל אזַא ןיא שוח ַא סױרַא רע טזייוו
 ןדָאלַאב עשיריטַאס-שיריל עטסקרַאטש יד ןופ רענייא ,"םוקאווא ּפאּפָאטָארפ
 רעשיגַארט ןוא רעשיטעטַאּפ רעד רַאפ רָאנ טינ -- ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא
 -ָאק ןוא רעזעיּפמָאּפ רעייז רַאפ ךיוא רָאנ ,ןשינעעשעג עכעלטכישעג ןופ טייז
 ,טייז רעשימ

 טָאה ןוא טסינַאמוה ַא ןעוװעג ןיסעיל זיא טייקשיאנק רעצנַאג ןייז ייב
 יד ,טייו ןופ חבזמ ןפיוא עטנעָאנ סָאד ןייז בירקמ טלָאװעג טינ לָאמנייק
 ,עיּפָאטוא רעד ןופ חבזמ ןפיוא טייקכעלקריוו

 -ַאמגָאד ַא ןרעו וצ עיזַאטנַאפ עשירעלטסניק ליפוצ טַאהעג טָאה ןיסעיל

 רעד רַאפ שוח רעמ לכה-ךס ןטצעל ןיא טניימ עיזַאטנַאפ עשירעלטסניק .רעקיט
 יו רעקיצניוו טינ םיא ןיא רעטכיד רעד טָאה סָאד ,למיה םעד רַאפ יו דרע
 ןוא סעמגָאד עשיאייטרַאּפ ןופ ןכיײװּפָא לָאז רע זַא טקריוװעג רעקנעד רעד
 סָאװ טייקכעלקריוו רַאפ שוח רעד ןעוועג זיא'ס ,?עיציזָאּפָא יד? -- ןרעוו

 -טרָאװ עשיאיײטרַאּפ ענעי ןגעק גנולעטש עשירעפמעק ןייז טריטקיד םיא טָאה
 -ַאב עטערקנַאק יד ןעז טלָאװעג טינ רעדָא טנָאקעג טינ ןבָאה סָאװ ,רעגָאז
 רעד ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ךיז טלקיװטנַא סע עכלעוו ןיא ןעגנוגניד
 טינ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא ?ענישטשוװָאטלַאװ, יד ,ףמַאק-ןסַאלק רעשידיי
 -ַאק ןופ ,עיציאוטניא רעשירעטכיד ןופ ךיוא רָאנ ,ןעקנעד ןשיגָאל ןופ זיולב
 טייקידתמא רעייז ןיא ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז ןעמענַאב ךיוא ןוא ןליפרעד ןענ
 --.טײקצנַאג רעטערקנָאק ןוא טייקנדנובעג רעטסקינייװעניא רעלַאער רעייז ןיא
 טָאה ןיסעיל סָאװ ,"רעמערק רעד; דיל עטמירַאב סָאד ןענעיילוצרעביא גונעג

 ,רָאמוה לפיוו ןעז וצ .ןַאמרעגנוי ַא רָאג ךָאנ ןעװעג זיא רע ןעװ ןבירשעג
 טַאהעג טָאה רע ליפעג ןשירעטכיד לפיוו ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע םזינַאמוה ןוא
 ,ןגיוא יד רַאפ טנעָאנ טייטש סָאװ םעד רַאפ ןוא טייקכעלקריוו רעד רַאפ
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 לא לא
4 

 -עג ןיסעיל טָאה רעדיל ערענָאיצולָאװער ןוא עלַאיצַאס רָאנ טינ רעבָא
 ןכַאז עטשרע ענייז ןשיווצ .ןַאמרעגנוי ַא רָאג ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןבירש
 סָאװ ,םרָאפ רעד ןיא ןוא ,ןעגנופַאש עשיריל ןייר שכעלטע עשּפיה ןַארַאפ ןענייז
 ןצנַאגניא טעמכ ךיז יז ןקיטיונ ,קרעוו עטלמַאזעג יד ןיא ךיז רַאפ יז ןבָאה רימ
 טנייה ךָאנ ןענייז ייז .סעיגָאלָאּפַא עכעלטכישעג-רוטַארעטיל ןייק ןיא טינ
 -עג ןוא ליפעג ןפייר טימ טקיטעזעגנָא ױזַא טינ רשפא ןענייז יז ,רעדיל עטוג
 ןענייז רַאפרעד ,רעדיל עקידרעטעּפש יד יװ טבעװעג טכידעג ױזַא טינ ,קנַאד
 טפערט סע יװ ,טפַאשגנע זיב טקַאּפעגרעביא ןוא ןדָאלעגרעביא טינ ךיוא יז
 רעדיל טנגוי ענייז ןיא .ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןופ רעדיל עקינייא ןיא םיא ייב
 -ַאװק יד ייז ןיא ךיז טליפ סע ,גנַאלק ןופ טייקנייר ןוא טייקשירפ ןַארַאפ זיא
 ,עיצַאריּפסניא עכעלטנעגוי עקיל

 רעד ןיסעיל טָאה עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא זַא ,ןגָאז אמזוג ןָא ןָאק ןעמ
 טציא ךָאנ ןָאק ןעמ סָאװ רעדיל-עביל ענייפ ,עטכע תמאב ןבירשעגנָא רעטשרע
 -רעדָאמ ַא ןופ קַאמשעג ןטימ ןסימָארּפמָאק ןייק ןכַאמ קידנעפרַאד טינ ,ןענעייל
 ,טפַאשקנעב ,טייקטבילרַאפ עתמא לכ םדוק ןגָאמרַאפ רעדיל יד .רענעייל םענ
 -ןשירעטכיד םענעריובעגנייא ןַא ךיילגוצ ןבָאה ייז רעבָא ,טפַאשנעדייל וליּפַא
 ןיא ןבירשעג ,?ןטרָאג ןיא; רעדיל 3 יד ןיא .תועינצ ןוא טקַאט ןטריניפַאר
 רעדיל סקלָאפ ןופ ןָאט רעקידתועינצ רערעטיול רעד טקינייארַאפ זיא ,7
 -יל יד --- .טפַאשרעטסײמ רעשיריל-לעודיווניא ןופ סָאמ רעקידנטיײדַאב ַא סימ
 .גנַאזעג רעתמא יװ ,ןצרַאה ןופ ןסָאגעגסױרַא ךיז ןבָאה ,ןעמ טליפ ,רעד

 זיא סע יװ ךָאנ ןעמ ןָאק ,ןענייז ייז יו סוג ,רעדיל יירד עקיזָאד יד רעבָא
 זיא שרעדנַא .שודיח ןרעדנוזַאב ןָא ,טייצ רענעי ןופ ןעמַאר יד ןיא ןסַאפגײרַא
 ןזרעפ עקיזָאד יד .טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,"דמערפ רעד ןיא, דיל סָאד
 רענעי ןופ רעדיל עשידיי יד ןשיװצ ךיז וצ ןכיילג א ןָא טולָאסבַא ןענייז
 ערעסָאװ ףיוא ןָאטעג קור ַא עיזעָאּפ עשידיי יד טָאה סָאװ ףיל ַא זיא סע ,טייצ
 ,סיוארָאפ רָאי קיצנַאװצ

 ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,"רעצירק-הבצמ; רעד יו דיל אזַא
 ןופ ןרעטסומ עטסנייפ יד ןופ סנייא םויה דע ךָאנ זיא ,1894 ןיא קסנימ ןיא
 טיובעג אמתסמ זיא דיל סָאד .עיזעָאּפ עשידיי רעד ןיא עדַאלַאב רעשיריל ַא
 ַא ןופ טױט םעד ןגעװו םעד ןיא ךיז טדער סע .גנוריסַאּפ רעלַאער ַא ףיוא
 ןייטשפיוא ןטכער ןיא ,ןזָאלרַאפ טלעװ יד יַאמ ןיא טָאה, סָאװ ,לדיימ רעגנוי
 ערעכיז יד ,ןעגנַאלק ןוא ןברַאפ סניסעיל ןופ טייקלעה יד ."ןגרָאמ ריא ןופ
 טקַאפ ןטערקנַאק ַא ןענָאק סָאד ןוא עיצַאוטיס רַאּפ ליפעג סָאד ,ענייז רעינַאמ
 קיטנָאק ןיוש זיא ךיוה רעשילָאבמיס ןוא רעשיזיפַאטעמ ַא וצ זיב ןביוהרעד
 -ָאבמיס ןוא שיטעָאּפ סרעדנוזַאב ,דיל-טנעגוי ןשינייה סָאװטע ןקיזָאד םעד ןיא
 -טצירק רע תעב סָאװ ,רעצירק-הבצמ ןגנוי םעד ןופ דליב סָאד זיא ףיט שיל
 טימ טכַאמ ןוא עביל ןופ רע טגניז ,הבצמ רעד ףיוא טפירשפיוא יד סיוא
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 -רָאטשרַאפ-ירפ רעד ןופ קנעדנָא םעד קידעבעל ןוא "רעמערַאװ הבצמ, יד םעד
 : רענעב

 (ײש-וז ץא ץיטשלמרימ רעד טצנאלג סע

 רעטנומ ,ןריא טײצרָאי םוצ ,טצביא טא

 רעטרעװ טפירשפיוא יד גוי 8 סיוט טקַאה

 .רעטווא טעברַא רעד ײב ךיז טגגיז ןא

 -- לרוג טײב ןגעװ רעטרעװ יד

 ףגרָאמ גנילירפ ןיא ,ירפ ןברַאטש ןצ

 עלײװ רעד ףױט ןָאט טכיל ַא

 .ןגרָטברַאֿפ ךיז ךשוח ןיט דלַאב ןוא

 ,טלכײמש ןוא טז יד טליּפש ןבױא טא

 רעקַאלס'גנילירפ ןלוס ריִא טפרַאװ טא

 הבבמ רעטמיראטעצ רעד ףיוא

 .רעקַאה ןטידנעגניז ןפיוא ןוא

 ,עביל ןפ טגניז רעֶטַאה רעגנוי רעד

 .רעמערַאװ ץצלַא טרעװ הבצמ יד הא

 רעטרעװ יד סיױרַא קנילפ ןעמוק סע

 .רעמרַאמ םעד ןס ךעלײרפ ןקוק הא

 ,1894 טריטַאד ,"ךייט םייב, דיל סָאד זיא טנַאסרעטניא רעקיצניװ טינ
 :יװ שזַאמיא רעלעניגירָא טייצ רענעי רַאפ ַאזַא ןַארַאפ זיא טרָאד

 ןסַאֿפ עגרעבליז טימ טלעגיּפש ןוא טעדיוה (ךי"ײט רעדנ

 ...תונבל עטטַארבעצ דעלקיטש טא

 גָאזנָא ןיא סע סָאװ ,טימרעד לופטרעוו סרעדנוזַאב זיא דיל עקיזָאד סָאד
 ןיש .ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןופ סניסעיל קיריל רעשידיחי רָאג זיב רעד ףיוא
 -יל ַא טגָאלש ןעניסעיל ןיא זַא ןזייוו סָאװ ,ןלעטש ןַארַאפ ןענייז דיל םעד ןיא

 ןייז ןוא ןעגנוגייצרעביא עלענָאיצַאר ענייז ןופ רעפיט זיא סָאװ םָארטש רעשיר
 -ַארטס ַא טימ ךיז טקידנערַאפ דיל סָאד .ןכַאז וצ גנולעטש רעקיניזטסואווַאב

 ,טסילַאיצַאס ַא רעפמעק ַא ןופ ליומ ןיא ךעלנייוועגמוא לסיב ַא זיא סָאװ ,עפ

 :"טייקשיטנעדאקשד; טימ סינ ריש טקעמש סָאװ עפָארטס ַא זיא סע

 רעד ןיא ךיז ןצ ךימ טיצ רע א טקניװ (ךיײט רעדנ

 טײקצרַאטש

 הןטלַאק הא ןפיט ןיא רעסַאװ ןיא

 ,רעביױב ןדנערירפ ןיא ,ורּפָא רעדנפור ןיא

 ןטלַאהַאב טנורגּפָא ןפיוא -- דוס ןיא
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 ןויטקעידַא יד וצ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצ וצ טרעװ ךיוא זיא סע
 ַא ןענייז ייז לייו ,"רעביוצ, רַאפ "עדנערירפ, ןוא "ורּפָא רַאפ "עדנפור;
 ןענייז סָאד .טייצ רענעי ןופ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא וטפיוא ןַא ןוא סעיינ
 -קעיבָא יד טימ יױזַא טינ ךיז טנכער רעטכיד רעד זַא ,ןזייוו סָאװ ןוויטקעידַא
 ןרעוװ ןעמונַאב ןענעק סָאװ ,ןטפַאשנגיא ,ןכַאז יד ןופ ןטפַאשנגייא עוויט
 -קעיבוס ןייז טימ ,דנַאטשוצ טימעג ןייז טימ רָאנ ,םישוח עקידנסיורד יד טימ
 -רַאפ עיינ ייז ןיא רע טקעדטנַא םעד קנַאד ַא ןוא ,ןכַאז יד וצ גנולעטש רעוויט
 ףיוא ,טייקכעלדניפמע רעיינ ַא ףיוא גָאזנָא ןַא זיא סָאד .ןטפַאשנעגייא ענעגרָאב
 ערעיינ יד ךרוד ןרָאי עקידרעטעּפש ןיא טָאה סָאװ ,טייקכעלדניפמע רענעי
 .עיזעָאּפ עשידיי יד טרעכיײרַאב ױזַא ןטעָאּפ עשידיי

 .ה

 זיא ןכַאז וצ גנַאגוצ רעלעניגירָא ןוא טייקכעלדניפמע עטפרַאשרַאפ יד

 ןענייז סָאװ רעדיל ןענייז סָאד .רעדיל רוטַאנ עטשרע סניסעיל ןיא ךיוא ןַארַאפ
 ,רעדיל יד ןופ סנייא טסייה סע יוװ "גנוכַאװרעד, ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןבירשעג
 רקיע רעד ןוא רעטכיד םעד ףיוא טקריװ רוטַאנ יד ױזַא יו טרעדליש סָאװ
 :גנוקריוו רעד ףיוא ּפֶא טרעפטנע רע ױזַא יו

 .רעטכיד רעד ךיז טקעװ ואװ ןשטגעמ יד ןשיװּבצ

 ;טכַאנ רעד ןטימ ןיא טלעדנַאװ

 ,ןלערט ןא תוחיר ןופ ןלעװ יד ףױא טמיװש

 .טכַארפ רעדנעקיצטנוַא ןיט ףיט

 : רע טגניז

 ,סגטָאש יד ןלַאפַאב ולַארטש ענרעבליז

 ,ןײש טימ רעביא ײז ועיצ

 ,רעטכיד םעד ןלַאפַאב ןעמײר עגרעבליז

 .ןײק םיא ןעגנילש ןוא ןעגנילס

 ןלערט ןוא ןלַארטש טא תוחיר ןוא ןעמײר
 ,קילב ןשירעטכיד ןרעטנוא
 ןעמַאהצ טרעטסײגאב עלַא ךיז ןסיג
 .קיומ למיה שא ךעלָאלב
 .למיה רעד ןוא דרע יד ,רעטש ןא סנבל
 ,בױטש ןטסעדנימ םעד זיב ץלַא
 רעטכיד ןופ ןצרַאה ןיא ןעמַאזוצ ךיז טסיג
 ...ביול א הריש ןיא רעטיױל

 זניצ ליפיוזַא טלָאצ סָאװ ,עיצקיד רעטרעטלערַאפ רעד ףיוא טקוקעג טינ
 ןַאד זיב ןוא עיינ ַא ,םענַאב רעשירפ ַא ןַארַאפ דיל םעד ןיא זיא ,טייצ רעד
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 -ירּפ םעד ןלעטשקעװַא סָאד רעבָא זיא עטסקיטכיוו סָאד ,קיזומ עטרעהעג טינ
 רעביוצ םענעביוהרעד ןוא ןקילייה ריא טמוקַאב רוטַאנ יד .רעטכיד ןופ טַאמ
 םעד ףיוא ּפָארט םעד ןגייל סָאד זיא'ס ."קילב ןשירעטכיד םעד רעטנוא;
 עשידיי יד טָאה סָאװ ,עיזַאטנַאפ ןופ טייקיירפ רעד ףיוא ,"קילב ןשירעטכיד;
 ,גנוריּפָאק-רוטַאנ רעזיולב ןופ טיײרפַאב עיזעָאּפ

 סָאװ טנַאסערעטניַא זיא --- "טייקשירעפיולסיוארָאפ, סניסעיל ןופ טרּפ ןיא
 "ביד; דיל סױדנַאל אשיז טימ תופתושב ליפיוזַא טָאה "גנוכַאװרעד, דיל סָאד

 ןַא ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ,דיל רעדנַא ןַא ןצנַאגניא ךעלריטַאנ זיא סע ."גנוט
 ןופ ןפָארטס רָאּפ ַא זיולב ןריטיצ וצ גונעג זיא ןגעווטסעד ןופ .גנַאלק רעדנַא

 זיא סָאװ דיל סניסעיל טימ תופתושב טָאה סע סָאװ ןעז וצ דיל סױדנַאל

 :טגניז ױדנַאל .רעירפ רָאי קילדנעצ ריפ עּפַאנק טימ ןרָאװעג ןבירשעגנָא

 ,ןעמואטשעג טכײל טלָאװ רע יװ טײג (רעטכיד רעד) רע
 (ײש ןא גנַאלק א טכַאנ ןוא ,טרָאװ טא
 ,ןעמוג ןפיױא ןגױצעג רע טָאה
 .ײװ רעטלַא טלָאװ ןעװעג סָאד יװ

 ןעגײװ ןעמע1 םישוח עגײז ןוא

 -- 3 טילג ןופ א רעסיורג טפַאשביל ןופ

 ,ןעגײזג רעטרעװ ןוא ףםהיזוט סָאװ

 .קילבנעגיוא ןַא םיא טָאה טקעלּפטגַא

 ,ןטעגק וצ ןָא ןביוה רעגניפ יד

 ,טימעג ןוא רעטרעװ ןבליז ןופ

 ןטעב ןטײװצ םוצ ךיז טמענ טרָאװ ןײא

 ...דיל ןקידנעמוק ןפ ביול ןיא

 הריש ָאד זיא ןעניסעיל ייב ,דיל םוצ זיולב ביול ַא ָאד זיא ןױדנַאל ייב

 ןוא גנומיטש רעד ןיא רעבָא .טפַארק רעכעלטעג ןוא רערעכעה ַא וצ ביול ןוא
 רעד ףיוא ּפָארט םעד ןגייל םעד ןיא ןוא גנוכַאװרעד רעשירעטכיד רעד ןיא
 -כעלנע ליפ ןַארַאפ זיא ,"קילב ןשירעטכיד, םעד ףיוא ,עיצַאריּפסניא רעשיגַאמ

 ,רעדיל ייווצ יד ןשיווצ טייק

 ןוא טײקשיטַאמַארד טימ לופ ,שטנעמ רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא ןיסעיל
 ןיא רָאנ טינ ןעזעג רוטַאנ יד רע טָאה ,טנעמַארעּפמעט ןדנזיורב ןכעלטנעגוי
 : טײקרעלוקַאטקעּפס רעשיטַאמַארד ןיא ךיוא רָאנ ,ןעגנומיטש ןופ טייב ריא

 ןשירפ טימ ,טײקשימַאניד טימ לופ ןענייז סָאװ ,רעדיל-רוטַאנ טָאה רע

 -ולָאװער-טעָאּפ ןגנוי ַא ןופ רעדיל עטריריּפסניא ,טעּפמיא-טרָאװ ןקרַאטש ןוא

 : רענָאיצ
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 האט ךָאנג זײא ךעלטכיל ןעגנײה סע

 קיטש רעטְָאעּט זדווא טלָאװ רעװ יװ

 ...טלעטשעגרָאפ ןביוא ןטרָאד

 ןיבש רעד ואװ ךָאג טצרַאװש סע

 ןצ ,ןסיג רעד ,ןץוש רע טמוק ךָאד

 .ײרטעג ןא ןלַארטש טימ

 ,טּפַאזעגנָא טּפַארק ןוז טימ טמוק רע

 :טּפַאלס טא טפור ןוא ריט ןיא טײרש א
 טּפַאכעגפױא ךיז טָאה סע ,ףיוא-טײטש
 !לַארעביא ןבעל סָאד

 ,סױרַא ךרע יד ןײש סוצ טמוק סע

 ,סײה סםעטָא ריא סיר טגָאלש הא

 סיא ךיו זײא ןטיוט ןוס טדימש ווא

 .לַאװק ַא יװ ךיז טרַאּפש ןוא

 ,טײרש רעסַאװ סָאד ,טפיול רעסַאװ סָאד

 ,טײקיטסַאה טימ ,טײקיטסול טימ

 טײרפַאב גָארטסַא ןפ יװ רזזַא

 .לָארטש םעד ּפָא טלגיּפש ןוא

 רעגנעל ייז ףיוא ךיז לָאז ןעמ זַא ןענידרַאפ רעדיל-רוטַאנ עטשרע סניסעיל

 עפַארטס ןייא רָאנ זיולב ןריטיצ טימ ןענעגונַאב רעבָא ךיז לעװ ךיא .ןלעטשּפָא
 רעמ ןוא רערעניד סניסעיל ןופ רעטסומ ַא יװ "טכַאנ:הנבל, דיל םעד ןופ

 : קיזומ רעטרעלקרַאפ

 (הנבל רעד ןופ) ולַארטש יד ןלַאּפ סע
 ףלָאט ףיוא ןא גרעב ףיוא
 ןײא ײז ןליה א
 ,טײקטרעלקרַאפ רעטרַאצ ןיא
 ,רעיורט ןטכײלהט ןיא
 (כײלב יא ,טײװ שא
 ...ןײש ןטעלָאלב ץא

 טָאה טסיזמוא טינ ,ןבירשעג טינ ױזַא רענייק שידיי ףיוא טָאה 1894 ןיא
 ףיוא ןביירש ףרַאד ןעמ יװ ןזיוועג םיא טָאה ןיסעיל זַא ,טגָאזעג דלעפנעזָאר
 רָאי קילדנעצ ַא םורַא ןטרַאװ טּפרַאדעג רעכָא טָאה ןעמ .רוטַאנ רעד ןגעוו שידיי
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 -ינַאמ זיב רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא םורַא ןוא ןעמוקעג זיא ןרָאהנײא דוד זיב
 ַאזַא רעטפָא ןרעה ןבייהנָא לָאז ןעמ זַא ,לוק ןגייא ןייז ןעמוקַאב טָאה בייל
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא גנוריסנַאינ-טרָאװ ןוא קיזומ

 לא 8
* 

 טימ לופ ןעוװעג זיא ןיסעיל ןעוו ,קסנימ ןיא ןיוש יו ןעזעג ןבָאה רימ
 ייב ךיז ןסייר ,רעייפ ןרענָאיצולָאװער ןופ ןעמונעגכרוד ,םזַאיזוטנע ןכעלטנעגוי
 -רעּפ ךָאנ טפַאשקנעב ןופ רעטרעוו ,רעצ ןלעודיווידניא ןופ תורוש סױרַא םיא
 ןטימ גנוטפעהַאב ןיא "רעביוצ ןדנערירפ ןיא, גנוזיילפיוא רעשיטסימ רעכעלנעז
 ןייז ךָאנ ןרָאא עטשרע יד ןיא ."ןטלַאהַאב טנורגּפָא ןפיוא זיא סָאװ ,דוס;
 גנוזיילפיוא רעכעלנעזרעּפ ןופ ןוויטָאמ עקיזָאד יד ןבָאה עקירעמַא ןייק ןעמוק
 רעלַאנָאיצַאנ וליפַא ןוא רעלַאיצָאס ןופ ןוויטָאמ יד ןגיואוועגרעבירַא קרַאטש

 ענייז טימ ךיילגַאב ןיסעיל טָאה עקירעמַא ןיא ןרָאי עטשרע יד .גנוזיילסיוא

 .שואי ןטרימילבוס טינ םענעפָא ןופ ןוויטָאמ ףיוא ןבירשעג רעדיל עלָאיצַאס

 : סיוא ןיסעיל טפור 1897 קרָאי וינ טריטַאד ,"םייה עטלַא יד; דיל ַא ןיא

 ,רעדמערפ ַא יװ םורט עשזדנַאלב ךיא ווא

 ןבערטש ַא ןֶט ,טלעװ רעד ףיױט ליצ ַא וָא

 ,ןברַאטש 13 ןעמעװ רַאפ טינ בָאה ךיא טא

 ןבעל וצ ןעמעװ רַאְּפ טינ בָאה ךיא ןא

 ןופ טמַאטשעג טָאה רע .רעקילייװטיצ ַא שואי ַא ןעוועג רעבָא זיא סָאד

 ברע; ,ןטריטלָאזקע םעד רַאפ .הביבס רעיינ רעד ןיא טייקדמערפ ןופ ליפעג םעד

 רענַאקירעמַא יד טָאה רענָאיצולָאװער ןוא רעטכיד ןגנוי ןטמיטשעג "קידבוט-םוי

 ךיילגרַאפ ןיא טלַאק-שיאַאזָארּפ ,שיטסילַאירעטַאמ ,יורג ןעזסיוא טזומעג הביבס

 ןיסעיל ןוא ןעמונעג טינ גנַאל רעבָא טָאה'ס ."ןעמַאלּפ עשימייה; יד טימ

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא טנעמַארעּפמעט ןייז ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ ךיז סטָאה

 רענַאקירעמַא רעקיטלָאמעד רעד ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ םעד

 סָאד זיא טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןערב ןוא ךָאק ןיא .סַאג רעשידיי

 ןפיוא דוס; םוצ שינעיצ סָאד ,טײקדמערפעגּפָא ןופ ,טײקמַאזנייא ןופ ליפעג

 "יט יד ןיא ןרָאװעג ןבירטעגנײרַא ,ןרָאװעג טקירדרעטנוא *ןטלַאהַאב טנורגּפָא

 ענעגרָאברַאפ יד ןיא ,ףיט רעד ןיא טרָאד טשרע רעבָא .המשנ רעד ןופ ןשינעפ

 ליפעג סָאד ,םייה רעד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ליפעג סָאד טָאה ןעלקניוו עשידיחי

 ןופ טגורגּפָא םעד טכיירגרעד קיגַארט רעכעלנעזרעּפ ןופ ,טייקנרױלרַאּפ ןופ

 ,"גנַאזעג

 ןעגנומיטש עטקירדעג ערעווש יד ,עקירעמַא ןופ קורדנייא רעטשרע רעד

 ןרעהפיוא ןצנַאגניא ןגעוו ןטכַארט וצ ןבייהנָא לָאז רע זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה

 | :לייוו ,רעדיל ןביירש וצ
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 ;ענמוס ױזַא טרָא רעד זיא םורָא
 ןעגניז וצ רעדיל ָאד ךיז קערש ךיא
 סעקָארָאס עצרַאװש ןפ ןעקַארק סָאד
 ףעגנילשרַאּפ טיג לוק ןימ ךעלסעה לָאז

 "רַאפ ןביולג ןוא תומולח עגנוי עטוג, יד ךָאנ ?שינעטכַאמש; יד רעבָא

 סמערוטש ןוא ןביל םעד גנילירפ, םעד ןגעוו ןעמיורט יד ,"ןייר ןוא ךעליורט

 -רַאפ יד ןיא שינעגייווש רענעגנואווצעג רעד ןיא ןבָאה "רועיש ןָא ורמוא ןוא

 ןיסעיל ןעו ןוא ,טפיירעג שירעפעש ןיזטסואװַאברעטנוא ןופ ןפיט ענעגרָאב

 -עג רעדיוו ,טייצ רענעי ןופ ןשינעעשעג יד קנַאד ַא אמתסמ ,1919 םורַא טָאה
 -רעה ןיא ןעגנַאגעגפיוא קירוצ טפַאשקנעב-םייה יד זיא ,רעדיל ןביירש ןעמונ
 ןבָאה סָאװ ,טנגוי רעד ןופ רעדליב יד טימ ןעמַאזוצ .רעדיל עשירענָאיזיװ עכעל
 עקילָאמַא יד ןעגנַאגעגפיוא ךיוא זיא ,ןורכז ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןטכױלעגסױרַא
 ןענייז ןביירש ןעמונעג יינסנופ טָאה רע סָאװ רעדיל יד .סניסעיל עיצַאטלָאזקע

 רעד וצ ןענמיה עטריטלָאזקע ןוא תומולח ןגעו תומולח ןעמונעג ךות ןיא
 ןגעוו תומולח ןעוועג רעבָא ןיוש ןענייז סָאד לייוו ,עיצַאטלָאזקקע רעכעלטנעגוי

 ןוא טייקיבייא ןופ רעמ ךיז ןיא טַאהעג רעדיל יד ןבָאה תומולח ענעגנַאגרַאפ

 ,טייקכעלטייצ ןופ רעקיצניוװ

 טָאה ןיסעיל סָאװ רעדיל עלַאיצָאס יד ןיא וליפַא ,ךָאנ רעירפ וליפַא רעבָא

 ףיוא ןצילב ,עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןבירשעג
 שיריל טכע סניסעיל ."טייקיבייא רעד ןיא טייצ ןופ סױרַא ןקוק, סָאװ ,תורוש
 -יוידניא םעד רַאפ ,טײקטערקנָאק רַאפ שוח רעשירעלטסניק ןייז ןוא ליפעג
 ןיא .רעגַארג רערענַאיצולַאװער א ןרעוו וצ ןופ טיהרַאפ םיא טָאה ,ןלעוד
 בייהנֶא םעד ןֹופ ןוא רעקיצנינ עטעּפש יד ןופ רעדיל עלַאיצַָאס סניסעיל

 ַא ןוא טײקמיטניא טײקמערַאװ עשיריל ןַארַאפ זיא ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא

 ,טייקטראצ טימ טלעוו

 ,טלָאװעג טָאה רע זַא ,ךעלגעמ זיא סע ןוא ,ןלעװ ןעוועג לָאז רע וליּפַא ןעוו

 ןופ עגַאל רעד ןגעו רעדיל ןרימַאלקעדסױא ױזַא םתס טנָאקעג טינ רע טלָאװ
 םורַא ,טלַאטשעג ַא ,דליב טערקנַאק ַא ןבָאה טפרַאדעג טָאה רע .רעטעברַא יד

 -עג עטערקנָאק עקיזָאד יד ,דיל לַאיצָאס ןייז ןעניּפש ןענָאק לָאז רע רעכלעוו

 -ָאס ענייז ןופ ןידלעה-טּפיוה יד זיא יז ,לדײמיּפַאש סָאד ןרָאװעג זיא טלַאטש

 טײקטרַאצ ליפ טימ לדײמ-ּפַאש סָאד טלָאמ רע .טייצ רענעי ןופ רעדיל עלַאיצ

 לופ רעטכָאט עשידיי עקידתועינצ ַא ,ןץזעוו לדייא ןַא זיא יז ,טפַאשביל ןוא

 ןופ סיוא טייג ץרַאה סרעטכיד םעד .םייה רעטלַא רעד ךָאנ טפַאשקנעב טימ
 -ַאטיּפַאק רעד ןגעג ןרָאצ רעד יו רעקרַאטש ליפ ןוא ,ריא טיִמ דיילטימ
 ןייז ,עיטַאּפמיס עשיריל ןייז זיא ,ּפַאש םעד ןגעג ןוא טפַאשלעזעג רעשיטסיל
 ,ךעלגעמ ךעליײרג זיא סע ,ּפַאש ןופ ןברק םוצ גנַאזעג רעקידנליפטימ רעכייוו
 טָאה ,לדײמיּפַאש סָאד ,רעדיל עלַאיצָאס רעקרָאי וינ סניסעיל ןופ ןידלעה יד זַא
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 ענױזַא ןופ טקעיבָא םעד טימ טריאיצָאסַא םיא םייב קיניזטסואווַאברעטנוא ךיז
 -םיורט עביל, סָאד ייס ,"ןטרָאג ןיא, ןוא "דמערפ רעד ןיא; יװ ,רעדיל-עביל

 ,ףגיוא ןוא םינּפ ןבילק ןקיבלעז םעד ןבָאה ?לדײמיּפַאש, סָאד ייס ,?טלַאטשעג

 : סָאװ

 ןסיג ןרעטש יװ ..,,.,
 ,. אי + ןגראה ןיא ןײש ןכײװ ַא טימ

 יי יב ןסירגַאב הא ןעלכײמש ײז ןוא

 נ

 -ַאזָאליפ ךיוא רָאנ ,שיריל-לענָאיצַאמע רָאנ טינ ןעוועג רעבָא זיא ןיסעיל

 םיא ייב ךיז טגעלפ עשיריל-םערַאװ ןוא םיטניא סָאד יו טקנוּפ .שיריל-שיפ

 -געדנעט-שיטסיצילבוּפ ןעװעג זיא רע ןעוו ןַאד וליפַא ןסײרסױרַא קידנעטש
 -שיּפָאזָאליפ סָאד ,עויטַאטידעמ סָאד ָאד םיא ייב ךיוא טגעלפ ױזַא ,זעיצ
 ןוא ןקידנויורב-לענָאיצָאמע םעד טימ טנַאה ןיא טנַאה ןייג עקידנגערפּפָא
 ,ןרעכיז-קידתונשקע

 ,שיגָאלָאעדיא ןוא שיטע ןעוועג טינ זיא ןיסעיל יװ ןטלַאהעגסיױא ןוא ץנַאג
 ןטקילפנָאק ןוא תוקפס עטסקינייװעניא ןופ יירפ ןעוועג טינ טייוו רע זיא
 ןעניסעיל סיוא טינ ןּפעש דיי רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיסעיל ,טסילַאיצַאס רעד ןיסעיל

 "עצ קורדסיױא םוצ טמוק סע ואו רעדיל יד טימ ןעמַאזוצ ,רעטכיד םעד
 טמוק סע ואוו רעדיל ךיוא רע טָאה טייקיביולג ןוא טייקשירענָאיזיװ עטלַארטש
 סָאװ קיגַארט ַא ,קיגַארט רעשידיחי רערעטיב ןופ ליפעג סָאד קורדסיוא םוצ
 .גנורעפטנערַאפ ַא ןָא ןוא טסיירט ַא ןָא טביילב

 ןיא ןוא הביבס רעשימייה רעד ןיא טמערַאװעגניײא ,םייה רעד ןיא ךָאנ
 רע יו ,טסואוועג ןיסעיל ןיוש טָאה ,תורוד ןֹופ גנולגנירמורַא רעטנעָאנ רעד
 ןיא ןײלַא ןייז וצ טניימ סע סָאװ ,רעדיל עקידרעטעּפש ענייז ןיא טלייצרעד

 : ןשינעטער עקיבייא ןופ טכיזעגנָא

 ןײטשרַאּפ טינ ןײלַא ךיז ןעק ןוא ךיז קערש ךיא
 ךיִא ןיב ןבילבעג עלַא ײז וטלָאװ טא
 ;ןײלַא ןבעל ןיא יװ ,טיוט ןיא ךָאד סגײא ץלַא
 ? ךיז ןופ ןוא בורג ןופ ואװיקעװַא ןעמ טײג יצ
 ,קערש ןיא ךיז ףינוצ ןעמ טקירד ןוא
 ףָאש יד דלעפיטכַאג ןיא יװ יזַא
 ףוס םוצ רעקוצרַאפ רעד טמוק רע
 .קעװַא דָאד טגָארט טא

 .רועיש ןָא טשיורָאג ןופ ןפורעג ךימ טָאה ןעמ
 ףײלַא רעגײא רַאנ ,ָאד ךיא ןיב רענײא ןוא
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 ,ימ ןיא ןטלעװ יד ןבעל ןַאד ,ךיא בעל טא

 .ןיגרַאפ ןטלעװ יד ןלעװ ןַאד ,ךיא ײגרַאפ

 ףַאשַאב שא ןײלַא ךיט ןיב ןא

 ,םורבעג רעד יט עשיו סנעמעװ ַָאט

 םוא ךימ ,עילַאטכ 8 יװ ,טבײרט סָאװ

 (10 .ז ,2 .ב ,ןײלַא) !ףאלעג א ךָארב םוצ

 גיױא ,ןײלַא ךעלקערש טלעוװו רעד ףיוא זיא שטנעמ רעד זַא ,ליפעג סָאד

 רשפא טרעקרַאפ רָאנ ,טרעטשעג טינ טָאה רעקוצרַאפ םעד טימ גיוא ףיוא
 -ַארט ןופ טסייג ןיא דיל ןייז ןעמיטשוצנָא קיניזטסואווַאב ןעניסעיל ןסיוטשעג
 ; טייקיביולג רענעגנוזעצ רעלענָאיציד

 ךַאנ רעזײלסױט ןפיוא טרַאה ןעמ יװ גניז ָא

 ,ײל יד לטבמ ןעמ זיא ץידטעגניז ןוא

 ךָאװ יד לבקמ ןעמ זיא טידבוט'סוי רא

 ,,.ךיײרפ רעדנעטנעב רעדנבעצמורב ןיא

 ןוא רעפמעק רעלַאיצָאס רעד ןביילב וצ טרעטשעג טינ ךיוא םיא טָאה סע
 ,רענַאמפיױא רעלַאנָאיצַאנ

 ןלַאיצָאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ םויק ןשידיי ןופ ןגָארפ וצ טמוק סע ןעוו
 רעקיטסייג רעד טימ טרוגעגנָא .רעכיילג ַא ןוא רערָאלק ַא געוו ןייז זיא ,רשוי
 ןביוהעגנָא ןענייז סָאװ ,ןפמַאק ןפמעקוצסיוא סױרַא רע טייג ,תורוד ןופ הרובג
 רע טמוק "המקנ, יװ .קירוצ ןרָאי רעטנויױט ןוא רעטרעדנוה טימ ןרָאװעג
 :ענערַא רעשירָאטסיה רעד ףיוא סױרַא

 טגיװ טימ טײג ווא רעײפ ןיא

 -- {טדביצ ןוא ,טדניב ןוא ,טדניצ ןוא

 -- םַאלֹּפ ןופ רָאצ ַא ,רעטאלפ ןופ המקג ַא

 ...םס ןופ ןרָאי רעטנזיוט ןפ טײטפיט רעד ןופ

 עקיזָאד יד קורדסיוא םוצ טמוק רעדיל עכעלרעייפ יד ןיא רָאנ טינ ןוא
 ןיא ךיוא רָאנ ,גנַאלק ןוא גנואווש רעקיטכעמ רעקיזָאד רעד ,הרובג עקימַאלּפ
 -ַאב יד טרעדלישעג טרעװ סע ואוו ,רעדיל-רעגייטש עשיטסילַאער רעמ יד
 קורדסױא םוצ טמוק ,טלעװ רעשידיי-טינ ןוא רעשידיי רעד ןשיוװצ גנואיצ
 :גנַאלק ןוא דליב ןיא הרובג יד

 -- רעטסיולק םעד ןופ ףור רעד סַאג לוש רעד ןופ ץרַאה ןיא

 .רעטזײבעצ ,רעטציײרעצ ,רעכערפ ץלַא ,רעכעה ץלא

 ,רעטמַא7םעצ ַא ,טעב ןפיוא גיל ךיט

 ;רעגנילס ןשילװײט םעד םיא עז הא
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 ,רעטמַאדרַאפ רעד ךיוה יױזַט טײטש רע

 ,ןרעגניצ עורעּפוס יד טימ טלקַאה טא

 ,רעדליפעג אמט ןטימ טכָאֿפ ןוא

 .רעדליװ ןיִא ,עכוי רענעפײרט ןיא

 -- ןעמיװש ןעגנואעז ןיט ןעמיטש עקיפמוד ליפ

 .ןעמירק ,ךיז ןשטרָאק ,ענעקָאלג ,עגעקָארשרעד

 ,החצג ןצרַאװש ןיא טיִג ןײמ ןד

 ,עכַאר רַאפ ןיוש רימ ןענגײז טיט זַט

 ןןכָארבעג ןיוש טסײג ןיא ץטיבײט ףיױא

 ,ןבָאה ךָאנ השמש ַא ןלעװ רימ

 ןןבָארגַאב תוברוח ןיא ךיד טעװ סָאװ

 רעד זיא רע זַא טביולגעג ץעגרע טָאה ןיסעיל זַא ,טינ קפס ןייק זיא סע
 יד וצ טמוק סע ןעװ ,טעלמַאה ַא רעבָא טרעוו ןענושמש ןופ ,ןושמש רעיינ
 עטסעפ טָאטשנָא ,"ףורּפָא; ןקידהרובג טָאטשנָא ,ןגַארפ עשיזיפַאטעמ עקיבייא
 : ןשינעגערפּפָא ןוא ןגַארפ עקיטסגנַא ןרעה ךיז ןעמענ סרעפטנע

 ?ןר יד ןצרוק ןופ ליפש 'םיורט ןופ וטסביור סָאװ
 ?ן3 זדגוא תומיא ערעטצנגיפ יד וטספרַאװ סָאװ

 ?ימ עכעלטעג ןײד ןופ ןיז רעד סָאד זיא

 5 םוטש יַא טכַאנ יד ןט דוס רעד זי ףיס יװ

 ; תיטָאמ רסומ ַא ואװ לָאְמַּט ןפ טגײװ סע

 .םוא ךימ ןגָארפ יװ רעטסבעּפשעג ןעלגניר סע

 -- םורק ױוַא ּפֶא ךיז ךשוח ןיא ןליּפש ײז
 -- םורק יױזַא דוס רעד ןוט טכַאג יד זיא םוטש יװ

 ?ףיט יזַא דוס רעד ןוט טבכבַאנ יד זיא סםוטש יװ

 (158 2 .ב ,ןגַארפ)

 זַא טסואוועג ןיסעיל ךיוא טָאה וועשטויט .פ רעטכיד רעשיסור רעד יו

 סָאװ טנורגּפָא רעקיטכַאנ ַא טרעיול גָאט ןופ קעדוצ ןקילַארטש םעד רעטנוא

 -ַאב ןסיורג; םוצ הליפת ןיסעיל טוט טסיזמוא טינ ."טסיוו ןוא טלַארוא, זיא

 : "רעטכיול
 ,טכַאמ עלילַארטש ןײײד טיג לעז ןײמ ןופ ליוהראפ

 (בראטש ןופ טשיגרַאג ןפ ןזײב םעד טגורגּפַא םעד

 .טכַאג רעד ןיא רימ רַאֿפ טגפעעג ךיז טָאה סָאװ

 זיא טליפעג ןיסעיל טָאה ןעגנוניישרעד עשיזיפ ןופ טלעװ רעד רעסיוא

 : טלעוו ַא ךָאנ ןַארַאפ
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 הנבל רעד ןפ טײז ערעדנַא יד ,,,
 ...ןעזעג טינ לָאמנײק ךָאנ טָאה רעגײק סָאװ

 זיא ,טייקרָאלק ןופ טייקנפָא ןופ טלעוו רעד רעסיוא ,זַא טליפעג טָאה רע

 "ָאנדק ןפיוא דוס רעד ,"ףיט ױזַא ןוא םורק ױזַא זיא סָאװ דוס ַא;? ןַארַאפ ךָאנ

 ןיא טוג ךיז ןעמ טרעה ןוא ."ןפורק ןוא ןקינייּפ וצ ףיוא טינ טרעה סָאװ

 -ַאהעג ערעכיז יד רעטנוא רעטרעוו עטסעפ יד רעטנוא ןופ יװ ןעמ טרעהרעד

 ןעניסעיל ייב ,סױרַא טנייוו ןיינ ,טגניז סעיצַארעטילַא ןוא ןעמטיר עטרעמ

 "גואק ףיוא ,ערעדנַא רָאג ףיוא תודע טגָאז סָאװ ,ןוגינ רעשיגעלע רעכייוו ַאזַא

 לפיוו ,גנולפייווצרַאפ ןוא לפייווצ לפיוו ןוא .ןפַאש ןייז ןופ ?ןלַאװק עשידרערעט

 ןוא טייקיביולג רענעגנוזעצ סניסעיל רעטנוא ןַארַאפ זיא סע ייוו ןוא רעיורט

 עשיכנת עקיטרַאסיורג סָאד תודע טגָאז סע יוװ ,טײקשירענָאיזיװ רעטלַארטשעצ

 רעשירעפעש סניסעיל ןיא קילבנײרַא ןַא בגַא טיג סָאװ ,"גנוטרַאװרעד ןיאק דיל

 : טסגנַא

 גנוטרַאוװרעד ןיא

 'ח 'ו ,היעשי יתימדנ יכ יל יוא רמָאו

 רעצ ןופ טכעג עלידעכַאװ ןוט געט עקידרעביפ

 רימ ןצ זיא רעקידלעגילפססקעז ןײק ףרש ןײק טא

 .ןעמוטעג טיג גנואעו ןײמ ןיא

 ,רַאמלַא ןפ ןעמוגעג ,ליוס רעקידנעגערב ןופ ןא

 ,ךיר רעד טליפעג טיג ןפיל יד ףיױױא ןיוש גג87 ךיא בָאה

 ,ןיוה םענײז ףיוט ןָארט ןפוט תואבב טָאג רעד טּביז

 .טנערב ,ןגערב ענײז ןפ טליסעגנָא ,למיה רעד ןא

 ןעמוגַאב טכרָאפ ןפ ,רעה ךיא הא

 . ךיור ןקידגעמאלפ ךרוד רעפור יד ןופ ןעמיטש

 .טגעװ יד ןרעטיצ סע טא !סילײה 3 סילײהו קילײה

 ?ןײג ןצ טסניד ןטלא םוצ קירוט ךימ ןפור ןעמ טעװ

 ,רעגעטילעגסיוא ןַא ,טסיזמוא טרַאװ ךיט ןוט ךיא ךַאװ

 ןןעמורב-טינ טוט לוק'חב ןײל ןוא

 ןײלַא רענעשַאלרַאפ 8 ,רעֶטַאלפ םײב טרַאװ ,ךיט ךַאװ

 .רעגעטיגשרַאפ ,רענעטיברַאפ ,רענעשָאלרַאפ 8

 ןעמוטש ענײמ ןפיל יד טא

 -עלדליב עקירעהעג ַאזַא ןגָאמרַאפ סניסעיל רעדיל עקידרעטעּפש עלַא טינ
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 "רעד וצ עיצקיד עקיסַאּפ אזַא ,גנומערופסיוא עשילַאקיזומ ןוא עשימטיר עכ
 עקיטסגנַא ןוא גנונַאּפש עלענָאיצָאמע יד טרעטשעג-טינ רענעייל םוצ ןגָארט
 -רעטעּפש יד ןופ ערעדנַא ךס ַא ."גנוטרַאװרעד ןיא, דיל סָאד יו גנובעלרעביא
 ןגָאלש ,ןיד ןוא יינ סרעדנוזַאב ןענייז גנוריּפש ןוא גנומיטש יד ואוו ,רעדיל עקיד
 זיב ןיוש טָאה רע סָאװ ,ןורסח ַא -- ןורסח ןלַאנידרַאק סניסעיל ןיא ןָא ךיז
 .ןעמוקעגייב טינ ןבעל ןייז ןופ ףוס םוצ

 ,עטרעטלערַאפ ַא ןבילבעג זיא יז ,ךַארּפש ןייז ןיא ןגעלעג זיא ןורסח רעד

 ןעוועג לָאמוצ זיא יז ,"עגנוי , יד רַאפ ןופ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש יד
 יו ןענעק וצ גונעג וויטסעגוס טינ ,טנטָאשרַאפ טינ ,קיכליה וצ ,קרַאטש וצ
 ןופ "ןפיט, יד -- ןליפעג ערעטריצילּפמָאק ,ערעניד יד ןקירדסיוא קירעהעג

 עטצעל יד ןיא טנפעעג םיא ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,"ןלַאװק עשידרערעטנוא ,, יד
 ,ןבעל ןייז ןופ יוָאי 12-0

 עשיזיפאטעמ יד -- "ןלַאװק עשידרערעטנוא; עקיזָאד יד ןופ ןוויטָאמ יד
 םעד ןיא ןעמ טניפעג עיזעָאּפ סניסעיל ןופ ?טייז ענעיא עשיטסילַָאבמיס ןוא
 ;?ןיישרעדיוו ןיא; :סעירעס יד ןיא ,רעדיל עטלמַאזעג ענייז ןופ דנַאב ןטייווצ
 ַא ןענייז ייז ."םיקמעמק ןוא "רָאװ ןוא םולח/ ;"ןַאװַארַאק ןיימ, ; "םי םייב;
 ,טעברַא ערעדנוזַאב ַא ןענידרַאפ ןוא ןפַאש סניסעיל ןיא לטיּפַאק קיטכיוו

)1948( 
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 קיגלָאר ףסוי

 ,טנּפעעגּבױא ריטיבוטש ןײמ בָאה ךיא
 ,טכט1 טרעמוארַאּפ א ןיא לָאמַא
 ןגָארטעגּפיװוצ לעװש םוצ בָאה טא
 .טכַאמעג רימ ךיז טָאה סָאװ ,ץלא
 לגנײ רעגײלק א סָאװ לדנײטש ַא
 .ןײרַא ריט ןיא טָאה ןפרָאװעג
 ,טָאה טכַארבעג טניװ רעד סָאװ לדמצז ַא
 ,ןײש ןגרַאק סנרעטש ןטײװ ַא
 ,ןֿפָארט גער 8 ראד ןליױפ ןופ
 ...דירַאי רמערפ ַא ןופ ןשיר ַא
 ןטַאגקעגפיטוצ ץלַא טָאד בָאה ךיא
 .ךיל ץימ טכַאמעג טסרעד ןופ רו

 = 3 ןייש רענרטק 8 ,לדמשו 8 ,לרגייטש 4

 ץלַאטנעמַאדנופ ןייז רָאלק ןיוש ןעמ טעז רעדיל עטשרע ראג סקיגלָאר .י ןיא

 עמאס יד ןופ דיל ךעלטנייוועגמוא ןַא ןעמערופסיוא ןענעק ןייז --- טפַאשנגייא

 -שג ייר רעטשרע רעד ןיא טָאה ןקינלָאר .ןכַאז עטסטושפ ןוא עטסכעלטנייוועג

 ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןופ ןעגנוגיישרעד עכעלנייוועג יד טעָאּפ ַא ןרעוו ןפלָאה

 ןבעל ןייז ןופ ןדנעטשמוא ןוא ןטקַאפ יד טשלעפעג טינ לָאמנייק טָאה רע

 יד ,"ןטייקיגיילקא יד ,לַאיװירט וליפַא רעדָא יורג יװ ןייז טגעמעג ייז ןבָאה

 רָאנ טינ ןענייז ,ןבעל סנשטנעמ ןופ גנַאג םעד ןעמיטשַאב סָאװ ,ןטיײקטרעשַאב

 -םיד סקיגלַאר ןיא עלַאטנעמאדנופ סָאד ךיוא רָאנ ,עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד

 ,גנוט

 רעד רַאפ טייקטקעוועגפיוא עכעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןקינלָאר ןיא ןַארַאפ

 יד טנָאמרַאפ רע .ןעגנוניישרעד עטסכעלטנייוועג ןוא עטסטושפ עריא ןיא טלעוו

 ןיא עשיטעטַאּפ ןוא עשיטאמַארד סָאד ןריפשרעד וצ טייקיאעפ עטשטנעבעג

 ערעדנַא סָאװ ,ןכַאז ןופ ןרעו טריריפסניא ןָאק רע ,ןשינעטשעג עכעלגעט-גָאט

 -רַאפ, ןופ ןבעל ןיא ןליפרעד ןָאק רע ,טקרעמַאב טינ וליּפַא יז ןטלָאװ רעטכיד

 ןוא עלַאסרעװינוא סָאד "לפרעד ןטסנפרָאװרַאפפ םעד ןיא ?ןשטנעמ ענעסעג
 -- רעדניק עניילק ייווצ; יו םעד ןיא עקידתישארב-השעמ סָאד ןעזרעד ןָאק

 -ןַצּפָא סעבלוב יד רעייפ םעניילק ַא; רעדנַאנַאפ ןגייל "רעדורב ןוא רעטסעווש
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 "וויטיסנעס ןייז .(?רעדיל ענעבילקעג, ,182 .ז "תישארב השעמ;, עז) ?ןטָארב

 -מוא ןכיירגרעד ןענַאק ןייז ,תועינצ עשירעלַאמ ןייז ,טימעג םורפ ןייז ,טייק
 ""טינ רערעמ ןוא יולב לטניווקא ַא טימ ןטקעפע עשירעלטסניק עכעלסעגרַאפ
 רָאג ןיא קעװַא םיא ןלעטש -- "ןטייקיניילק; ןופ ןצרַאה םוצ ךיז ןעמענ ןייז
 זיא ןקינלָאר ייב .לַאירעטַאמ ןשיטַאמעט ןופ טרּפ ןיא עירָאגעטַאק רעדנַא ןַא
 רָאג ןכַאז ןבָאה טלעװ ןייז ןיא םירָאװ ,עמעט ַא ךָאנ ןגיובוצנָא ךיז טוג ךיוא
 ,ןסָאמ ערעדנַא

 ןיא -- 'רעדיל ענעבילקעג; ךוב םעד ןופ דיל ןטשרע םעד ןיא ןיוש
 סקינלָאר ןופ ליּפשיײיב ַא ךיז רַאפ ןעמ טָאה ,"ךיז טלעטש ךייט רעד, דיל םעד

 ןופ ךיז ןלעטש סָאד ,ןכַאז ערַאילימַאפ ןוא עטנעָאנ ןופ ןרעוו טריריּפסניא ןענעק
 ייב ,גנוניישרעד עכעלטנייוועג ץנַאג ַא ןעמעלַא ךָאנ זיא רעטניוו ןיא ךייט ַא
 ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעשעג טלָאװ סָאד יו סױרַא רעבָא סָאד טמוק ןקינלָאר

 -ַארד ַא ןוא טייקידרעטייה ַא ,"ןָאט-יהיו; רעכעלרעייפ ַא דיל םעד ןיא ןַארַאפ
 ןגעו טלדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יו ,ןטייהלצנייא עכעלדליב יד ןיא םזיטַאמ
 :שינעעשעג רעקידמלוע-תרח ַא וצ ליּפשרָאפ ַא

 ירַפ רעד ןיא זיא גָאט םענעי ןיא
 .ןעגנַאגעגפיוא טינ ןוז יד
 ,ךײט רעגדורב ַא יװ ,למיח רעד
 ןעגנַאהעג דרע רעד ײב זיא
 טכַארבעג טגיװ ַא טָאה גָאטימ ךָאנ
 .ןגָארטוצ ייוש ןטשרע םעד
 טיוט םוצ זיב ךיז טָאה לימ ןופ ךַאד ןָא
 .ןגָאלשעצ עלעגייפ ַא
 ךײט רעד לָאמַאטימ זיא ץרַאװש טא
 .ןרָאװעג קידעמיוש ןוא
 ךַאלעײגש ןעגײז ןלַאפעג
 .ןרָאלרַאפ ךײט ןיא ךיז א
 ,ישזָארַאס,, זיא ןעגנַאגעג טכַאנײב
 ,רעדער יד לימ ןיא טלעטשעצ
 טצעזעגנָא ךיז קיד קירשײה יװ
 ."רעדעפ ןוא גנַאטש ןדעי ףױא
 זײא ןופ קעד ַא טָאה ןגרָאמ ףױא
 ןגױצַאב ךײט םענטומ םעד
 טמעלקרַאּפ ץרַאה סעדעי זיא ןעװעג
 .ןגיובעג ּפָאק רעדעי א

 -כעט סצירּפ םעד ןופ ןטיירכרוד סָאד יו דָאזיּפע רעכַאפנייא ַאזַא רעדָא

 ןעמוקעגסורַא ןופרעד זיא ןקינלָאר ייב .טכַאנרַאפ ַא ןיא לטעטש ןכרוד רעט
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 גנוגעווַאב טימ לופ ,עדַאלַאב ַא רעקיטכיר ,דיל שירעלטסניק קיסַאלקטשרע ןַא

 :גנומיטש רעשיטעָאּפ ןוא טייקוויטסעגוס רעשיטַאמַארד טימ ,טייקכעלדליב ןוא

 סירַא ןטײר רעטכעט סצירפ םעד

 ,ךרעפ עביד ,עניורב ףיוא

 ,ײז רעביא טמיװש למיה רעקיטכַאנרַאפ

 .ךרע יד טמיװש ײז רעטווא

 טכַאג יװ עצרַאװש רעדיײלק ןגָארט ײז

 ןטכיזעג ןרעביא ןלאואװ טא

 גנוצ טגַאל טימ טגוה'רעגעי רעד

 .ךיז רעטנוא ןטסרָאיװ טגנילש

 ,סגַאב ַא ףוט יװ לטָאז ןיא ןציז ײז
 .פָארַא ןעגנעה סעפעלש יד
 ,געװ ןופ םיז םוצ ןסֹוק רעצינּפ יד
 .פָאלַאג ןיא דרעפ יד ןגָארט סע ןעט

 ,ײװצ ןעיורפ עגעזַאלרַאפ ןענײז ײז

 .טָאטש עצנַאג יד סײװ סָאד

 ךָאג ײז ןקוק ךעלדײמ'חלכ יד

 ,טַאּפש לסיבא א דײל טימ

 ,גרעב ןפ סנקור יד ,סָאלש ןופ סמערוט יד
 .פָאלַאג םוצ וצ ךיז ןרעה
 בָא שדוח זיאיס ,טלַא זיא דָאס רעד
 .ּפָא ןלַאֿפ רעטעלב יד

 רעבָא ,טימעג ןשיריל סקינלָאר ןעקנַאדרַאפ וצ ךסַא ָאד ןעמ טָאה יאדווַא
 וצ טנַאלַאט ןייז -- ליפעג ןשירעלטסניק ןוויטקעיבָא ןייז ךיוא רעקינייו טינ

 -- ליפעג ןקיזָאד םעד קנַאד ַא ןכַאז ןלעטשרָאפ ןוא ןלָאמ ,ןעקנעדעגרַאפ

 -- קינלָאר רעקיריל םעד ןופ ליפעג עשיּפע סָאד ןפורעג סע טלָאװ ךיא
 רעדליב ןפערט רעדיל עטסוויטקעיבוס ןוא עטסשיריל ענייז ןיא וליפַא ןעמ ןעק
 .םענרַאפ ןשיּפע ןוא ןלַאטנעמונָאמ ַא טימ שממ טקיטלַאטשעג ןשזַאמיא ןוא

 החרוא ןַא טגערב ןיהַא ןטלעז וא
 ,טָאמש ןופ תורושב ענעריולרַאפ
 ןעײגש ףיוא ןעײגש ךיז ןטײב סע

 .טָאג ןוא ןעלמיה טא רעדלעװ זיולב

 (,5 .ג 10 .ז "לפרעד טייוו ַא,,)
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 -קעיבוס ענייז וצ גנורעּפרעקרַאפ עכעלכַאז עוויטקעיבָא ןבעג ןענָאק סָאד
 ןופ ןרָאפאטעמ ןוא ןכיײלגרַאפ ןיא ייז ןעמַארנייא ,ןעגנובעלרעביא עשירילדוויט
 -רַאק סקינלָאר ןופ ענייא זיא ,ןסקַאװעגסיוא זיא רע רעכלעוו ןיא עילימ רעד

 סָאװ ,םעד ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא םיא ייב טמַאטש סָאד .תולעמ עלַאניד
 וצ ןגיוצעג טנגוי רעד ןיא ךָאנ טָאה םיא סָאװ ,רעטכיד ַא רע זיא ךות ןיא
 ירפ רעייז טָאה רע ,תמא .רָאװ רעטנעָאנ רעד ןופ ןכַאז ןרעדליש ןוא ןלָאמ
 םורַא ױזַא ןענייז טרעדלישעג טָאה רע סָאװ ןכַאז יד ןוא םייח יד טזָאלרַאפ
 ןרָאװעג טינ רעבָא זיא ייז וצ גנואיצַאב יד .םיא ןופ ןרָאװעג טרעטייוורעד
 -ערפמיא ןַא ןייז טנָאקעג טפָא טָאה דָאטעמ רעשירעלָאמ רעד ,עשיטנַאמָאר ןייק
 -שיטסילַאער ַא ןעוועג זיא טקעיבָא םעד וצ גנואיצַאב יד רעבָא ,רעשיטסינָאיס
 סע ביוא .םייה יד ןריזילַאעדיא וצ טכוזעג טינ לָאמנייק טָאה רע .ערעטכינ
 ,גנונעכייצרַאפ ןייק םתס טינ ןוא דליב שיטעָאּפ ַא ןעמוקעגסױרַא ךָאד זיא
 טימעג סקינלָאר קנַאד ַא סָאד זיא ,גנורילָאקָאטָארּפרַאפ רעדָא ,גנוריּפָאק ןייק
 -ַאזוצ .ןכַאז עכעלנייוועג ןיא רעדנואוו ןוא טייקידתודוס ןעז וצ טנַאלַאט ןייז ןוא
 רע טָאה ,רָאװ רעטנעָאנ רעד ןופ ןכַאז וצ ןקוקוצוצ ךיז סערעטניא ןייז טימ ןעמ
 סָאד יו ,ץנעסע עשיטעָאּפ רעייז ןליפרעד וצ עיציאוטניא יד טַאהעג ךיוא
 ."םורד וצ רעטצנעפ ַא; ךוב םעד ןיא קורדסיוא םוצ קרַאטש סרעדנוזַאב טמוק
 -כיד רעד ןעוועג "םורד וצ רעטצנעפ; ןייז רַאפ גנַאל ךָאנ זיא רעבָא קינלָאר

 קיזיפַאטעמ רעצנַאג רעד טימ "ןורכז ןיא ךיז טצירקרַאפ, סָאװ םעד ןופ רעט
 .ןדנוברַאפ טימרעד ןענייז סָאװ תולעמ עשירעלטסניק ןוא קיטסימ ןוא

 לא יא
2 

 ןטשרעג ןופ קַאז ןסיורג ןיא

 ךעלביטש ענבירד עלַא ןוא
 -- טרַאמ ופ ןא ףיױהלוש ןופ
 ןטשרעג ןופ ץַאז ןסױרג ןיא
 .קרַאק ןפיױא ןפרָאװרַאּפ

 (.5 .ג 109 ,ז "עלעטעטש עקיניילק ַא רָאג,,)

 ךעלנײשרַאװ זיא סָאװ ,טכַאנ רעמוז, ַא : ןעמָאנ ןטימ דיל ןרעגנעל ַא ןיא
 םעד ןקינלָאר ןופ ךס ַא ןַארַאפ ןיוש זיא ,1910 ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא ךָאנ
 טרעדליש דיל ןקיזָאד םעד ןיא ."םורד וצ רעטצנעפ ַא; רעדיל יד ןופ רעטכיד

 עלַא .טנַאה ןיא ךוב ַא טימ ,טעב ןיא טכַאנ-רעמוז ַא ןיא טגיל רע יװ קינלָאר

 ןופ טייקליטש רעד ןיא ןרעהוצנייא ךיז ידכ ךוב ןופ ּפָא ךיז רע טסייר עלייוו

 ,ךעלסיבוצ .רעטצנעפ ןכרוד טּפַאשדנַאל רעד ןיא ןקוקוצנייא ךיז ןוא טכַאנ רעד

 טמענ רעטכיד רעד ןוא .ןקעוופיוא זיוה סָאד ךיז טמענ ,ןעניגַאב ןופ םוקנָא ןטימ

 ,גנוגעװַאב עדעי ,טָארט ןדעי ,ךרָאש ןדעי ןענכייצרַאפ
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 -קער ןשירעטכיד ןצנַאג סקינלָאר טעמכ ןיוש ןעמ טפערט דיל םעד ןיא
 ,טפַאשדנַאל רעקימורַא רעד ןופ ,לימ רעד ןופ ,בוטש רעד ןופ ןכַאז :טיזיוו
 -םיוא, סָאד יוװ ,ןשזַאמיא ןוא רעדליב עשיקינלָאר-טכע ענױזַא טרָאד ןַארַאפ
 ןוא זָאלג ןצרַאװש ןפיוא טנַאה ערָאלק ןייז טגיילעג טָאה סָאװ ,גָאט ןופ ןייטש
 טעז סָאװ ,"דמַאז ןוא זָארג ענירג-לקנוט סָאד, ;"ביוש יד זיא ןרָאװעג סייוו
 טקידנערַאפ דיל סָאד ,"רעווש ןוא ןיורב ןגער ַא ךָאנ יווק רעטצנעפ ןכרוד ךיז
 :ײרעלָאמ-טּפַאשדנַאל רעטריזילַאטעד-ךעלרעדנואוו ַא טימ ךיז

 ,ךײט רעד טגיל ןגערב עכַאלפ יט

 ,רעגעזָאלעצ סייה ,רעבליז יװ

 רָאפ-לטנע ןא ,ט82ג יא ,טעפ יא

 ,םײהַא ןסיײבגַא ףיוא ליטש ,טמיװש

 ךיז רעסַאװ םעד יא ןעלטיוריס טא

 | ,ךעלטײה םיװש עניד סעטּפַאל יד

 בָא רעסַאט ןיט ךד טלגיפשיס ןוא

 ;.סיוא ךיז טכוריס ןוא ,רָאּֿב עטײװב אש

 ,טציז לטנע ןַא ףױט לטנע ןַא

 ,(רב 8 וצ טעילוט ךיז ךיוב א

 .טקיפ לבָאנש 8 ןיא לבָאנש 8

 יו טרעכַאפ עגגאל7 ןביּפש ןוא

 ,רָאפ גניליוצ םעד ךָאנ ןעיב ךיו

 ,ףיפמ ןוט ךײט רעד רדיא גיטכיל טא

 .ולב למיה יװ ,ףיט למיה יװ

 ,ײט ןפ טגורג עמַאס ןפיוא ןוא

 טגיל ןסלָאװ רעסיײײװ-טיכופ 8

 .טגיװ ןט טגיװ ךיז רעה ןוא ןיה הא

 (89 ,ז ,1926 ,רעדיל)
 :הרוש רעד טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,טייצ רענעי ןופ ךיל ןטייווצ ַא ןיא

 -טירט, סָאד עמעט יד זיא ,"ןענַאטשעג לטעטש ןיא רעטניוו רעד זיא גנַאל;
 -רעד סע סָאװ ןבעגעגרעביא טרעװ סע .ןגרָאמירפ ןקידרעטניוו ַא ןיא "ןושל
 ; קידנּפירקס ןלייצ

 ,עלכיש עשלדײמ טא לטיטש עשרערּפ

 ,עגיורב והט עסײװ סעסילָאװ עשירזוס

 עטקעדַאב רעדָא ,עטעטַאג ,עקירטס

 לי טימ ןא טכוי ןטיפעלס'טעפ ַא טימ

 -- ןשָאלַאט רעגיר עטידיגניבלַאה ןוא
 0 א אס רע יי יי יא אטא ירא אטא א
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 .סנגרָאמירּפ ךעלגײװעג ךיז טגעלפ ןבײהנָא
 רעדלעוװ עקיזיר יװ ,עמיור-טולג ןעלמיה
 ,ןדנוצעגנָא טלעק בילוצ גָאטרַאּפ רעד טלָאװ
 ץנַאלגּפָא ןקיזָאר ןקיטכיל ַא ןגעלּפ
 ענעסיומש טרַאצ ,רעכעד עקיאינש ףיוא ןפרַאװ
 ,ךעלמײב עטעקַאנ עקיצנײא ףיוא ,ןעלטיה
 ;ןרירפ ואװ לסעג רעשיארג ַא ףױא סָאװ
 ןרעהרעד ךיז ץכערק ַא טגעלּפ טשרעוצ טלָאמעד
 עװשעדָאּפ רעכייוו רענעטָארטעצ ַא ןופ
 עטלַא ןַא טגעלפ קרַאמ יא לשיט סםוצ ןלײא
 לװיטש ענעטכוי סנַאמ םעד ןיא עקרעציז
 :ןטײטַאב טגעלפ ץכערק רעקיצנײא רעד ןוא
 ןרָאּפעצ רעדניק יד ןרָאי ערעטלע ףיוא,
 ןזָאלעג ריִא ןײלַא ,תומוקמ עטײװ ןיא
 ,ךיז טגייל סָאװ ןטַאט םענעלָאװשעג םעד טימ
 .לטעב ןיא ,ןָא טמוק רעטניװ רעד רָאנ יװ
 ,ןעזוצ א ןגרָאזַאב םיא ףרָאד יז עגײא
 ,ןסע ןטײרגנָא וא ןהױא םעד ןכַאמ
 טזָאלעג ןעמעװ ףיוא ,עניײמ דעלרעדניק
 "לעטלַא זדנוא ריא טָאה

 ערעדנַא ןופ ?ןושל-טירט; סָאד טשטייטעגסיוא טרעװ דיל ןיא רעטייוו

 סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,דיל שיטסילַאער טוג ַא זיא סע ,לוויטש ןוא ךיש

 .ןָאטָאנָאמ וצ לסיבַא סע זיא זייוורעטרע

 ןיא ןעמונעגנײרַא טינ בגַא טָאה קינלָאר סָאװ ,רעדיל ייווצ עקיזָאד יד

 רעדָא ,טוג יװ ןזייו וצ ידכ טינ טריטיצ ךיא בָאה ,"רעדיל ענעבילקעג; ענייז

 וצ ןגיוצעג קידנעטש טָאה ןקינלָאר זַא ןזייוו וצ ידכ רָאנ ,ןענייז ייז טכעלש יו

 םורַא טלעװ רעד וצ סערעטניא רעד .טערקנַאק-שיטסילַאער ןכַאז ןרעדליש

 -עניא ענייז וצ סערעטניא םעד רַאפ רשפא ךָאנ ןעמוקעג םיא ייב זיא םיא

 -עגניירַא טָאה קינלָאר סָאװ ,רעדיל עטשרע יד ןופ .ןעגנובעלרעביא עטסקינייו

 "-עגייטש סָאד ,עוװיטּפירקסעד סָאד זַא ,ןעז ןעמ ןָאק ,ןעגנולמַאז ענייז ןיא ןעמונ

 .עשיריל-וויטקעיבוס סָאד ןגיואוועגרעבירַא םיא ייב טָאה עלַאער שיר

 רעד ןיא ןכעלטנעפערַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה קינלָאר סָאװ ,"תונורכז; יד

 "גסיורד רעד וצ םענייז סערעטניא םעד ףיוא תודע ןגָאז ,1949 ןיא "טפנוקוצ,

 .טריטָאנרַאפ רע טָאה ץלַא ןוא טריסערעטניא םיא טָאה ץלַא .טלעוו רעקיד

 ףיוא לַאירעטַאמ טימ ןטײרגרַאפ ןיא ןטלַאהעג וויטקניטסניא יו ךיז טָאה רע

 ןדעי ?לדנייטשג רעדעי ,"לדמעז, רעדעי רע טָאה טריוו רעטוג ַא יו .רעטעּפש

 יעָאּפ רעקידרעטעּפש ןייז רַאפ ןורכז ןיא ןטלַאהַאברַאפ "ךַאד ןליופ ןופ ןּפָארט,
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 ךיז טימ רע טָאה דמערפ רעד ןיא קעװַא זיא רע ןעוו ןוא טפַאשטריװ רעשיט

 ,לַאירעטַאמ-רעדליב ןשימייה ןכייר ַא ?ןעמונעגטימ;

 רָאג, דיל ןופ עפָארטס עטריטיצ יד ןריזַארּפַארַאּפ סָאװטע לָאז ןעמ ןעוו

 טנַאקעג רעטרעוװ ענעגייא סקינלָאר טימ ןעמ טלָאװ ,"עלעטעטש עקניניילק ַא
 ,ןטשרעג ןופ קַאז ןסיורג, םעד ןיא רע טָאה םייה יד ןזָאלרַאפ םייב זַא ,ןגָאז
 שרעסערג יד יו ענבירד יד; ןכַאז עלַא ןעמונעגטימ *קרַאק ןפיוא ןפרָאװרַאפ
 -רעדליב, ןלעירעטַאמ םעד רָאנ טינ ןוא .?קרַאמ ןוא לוש ןופ ,לימ ןופ ,בוטש ןופ
 -ָאיצידַארט עשימייה יד ךיוא ךָאנ ,ןעמונעגטימ ךיז טימ קינלָאר טָאה ?ברַאקס
 ,ןגָאז וצ ױזַא ,קינלָאר טקעטש ןעניז ןשיטע ןיא ךיוא .קיטע ןוא לַארָאמ עלענ
 -טַאּפ שממ ןטלעטשעגנייא-תורוד םעד ןיא רעדיל ןוא רעדילג ענייז עלַא טימ
 רעדיל ענייז ןיא ןַארַאפ .םייה רעשיפרָאד שידיי ןייז ןופ רדס-ןבעל ןשילַאכרַאיר
 -שילביב ַא יײז רעביא ךיוא טבעווש סע רָאנ ,בורל סעיװלַא-שמוח רָאנ טינ
 ,טסייג רעשילַארכַאירטַאּפ

 טינ טצונעגסיוא רעטעּפש קינלָאר טָאה ?ברַאקס; ןשימייה ןקיזָאד םעד
 רַאפ ךיוא רָאנ ,רעדיל-גנונָאמרעד ענייז רַאפ לַאירעטַאמ ןשיטַאמעט יװ רָאנ
 .ןעגנומיטש עשיריל וויטקעיבוס ענייז ןקירדוצסיוא ןכיילגרַאפ ןוא ןרָאפַאטעמ
 קיריל סקינלָאר ןבָאה סָאװ ןרָאפַאטעמ ןוא ןכיילגרַאפ יד טָא ןענייז סע ןוא
 ,סיפ יד רעטנוא ןדָאב ַא ,ןגָאז וצ ױזַא ןבעגעג

 ןוויטָאמ יד ,ןוויטָאמ-טָאטש ענייז ךיוא ךָאנ ,ןוויטָאמ-ףרָאד ענייז רָאנ טינ
 ןשימייה ןופ טּפעשעג רעדליב ןיא טקידדעגסיוא רע טָאה ןייּפ ןוא טנלע ןופ
 .רעגייטש ןוא רוטַאנ רעד ,רערעדליש רעד ,רעלטסניק רעד .רעגייטש-סנבעל
 ןעניפעג ןפלעה םיא ןוא ,רעקיריל םעד ףליה וצ ןעמוק קידנעטש טגעלפ רעלָאמ
 : סלוּפמיא ןשיריל םעד רַאפ קורדסיוא ןוויטקעיבָא ןַא

 (4יוש טקטהעגסיוא ךיא בָאה ןטעטש ןײמ

 ; םיירגעגוצ ךיוש זיא עברָאט ןײמ

 -- ןגעװ ןוא ןסָאג ףיוא ךיז זָאל ךיא

 ,טײרפשרַאפ ןצבעג יװ ןסָאג ףירוא

 ןכעטשעצ רעגרעד ןלעװ ביל ןימ

 ,טָארט ןײמ רענײטש עגיציפש ןא

 לָאמנײט טיג ךיא לעװ ןלַאפמוא טא

 .טָאּפש ןוא רעטכעלעג שיטייל ןצ

 ,תובדב םילוזלז ,ןשטגעמ ,טטנעש

 ,דײל ן8 רעצ רימ ,רעטעג טטנעש

 ,רעטכע ץלָאה ןבמעד ןיא ןקעטש ןײמ

 .םיירב ןהט זיא ףימ סַאזלטעב ןיײימ

 -לעוו ןיא םַאר עוויטקעיבָא יד ,ערָאפַאטעמ יד ןעמונעג קינלָאר טָאה ואוו
 םעד ןיא טינ ביוא ,יירשעגסיוא רעשיגַארט רעד טסַאפעגנייא יװ זיא סע רעכ
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 ןשימייה ןצנַאג םעד טקַאּפעגנײא טָאה רע ואוו ,"ןטשרעג ןופ קַאז ןסיורג;

 דיל ץצנַאג סָאד .טלעו רעד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה רע רעדייא ,ברַאקס

 ףיא ןסקַאװעגסיױא ןענייז סָאװ ,ןעמָאידיא ןוא ןעשזַאמיא ןופ בעוועג ַא זיא

 רעטברַאפעגנָא ןייא ןייק ,רעטלגילפעג ןייא ןייק ָאטינ זיא ָאד ,ןדָאב ןשימייה

 ייל רעװָאברַאקס ןייא ןייק "רעטעג טקנעש; ןופ םַאנסיױא ןטימ ןוא שזַאמיא

 .טנעווייל עשימייה יװ ,קרַאטש ןוא טכע ,טושּפ זיא ץלַא .קורדסיוא רעשירַארעט

 יַארט םעד ,וויטָאמ ןשיריל םעד ןליישוצסיוא ךעלגעממוא טולָאסבַא ָאד זיא סע

 ,ןלַאטעד יד טימ ןסקַאװעגנעמַאזוצ ייז ןענייז שינַאגרָא ױזַא ,יירשעגסיוא ןשיג

 ,דיל סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ

 -לזע ,"רעטכעלעג רעשיטייל, ,"רענייטש עקיציּפש; ,"עברָאט ,"ןקעטש;

 ןייז וצ ןקינלָאר טלעטש סע ןכַאז לפיוו -- "קַאז-לטעבא ,"תובדנ. ,"םילוז

 סָאד טייטש ןכַאז יד קנַאד ַא .רָאל-םייה טימ לופ-םיורגלימ זיא סָאװ ,ןורכז

 ןשידיי ַא טָאה סע .קידתושממ ןוא וויטקעיבָא שירעלטסניק זיא ,טסעפ דיל

 .עשימייה ַא ,עשינַאגרָא ןַא זיא טייקכעלדליב יד .סיפ יד רעטנוא ןדָאב

 : דיל םעד ןיא ךיוא ױזַא

 רגב ןײה בָאה ךיא .ךײר טיג ןיב ךיא

 .געװ ןרטפ ןוט לוש ןא זיוה רַאפ

 ןעלדנַאה םיא ןיא ךיא ײג געטיקרַאמ ךיא

 ,געט בוט'מוי ןיא ןטעב טָאג וא

 ,רעצוז ןופ ביוטש רעד םיא ףיוא טלַאֿפ סע

 ,געט עקידנעיסא ןפ טיוק רעד

 ןעפײז עלַא א -- ץלומש סקָאטשביר םעד

 ...טעלפ טיצנײא ןײק טיג ןשַאװרַאפ

 סרעגָאלק ןשיװצ ןוט זוחמש ףיױא

 .ןייר טיג ןיב ןיא .דײלק ןבלעז ןיא

 ןעמוק ןקעלפ עלַא יד טימ ווא

 .ךײרגינעט סלמיה ןיא ךיא ףרַאד

 ןיק טינ ריש זיא ןוא ךעלדמערפ ָאד טגנילק "ךיירגינעק סלמיה. זיולב

 ,סנַאנָאסיד

 ךיוא ךיז ןענעכייצ טייקכעלדליב רעשירעגייטש ןוא טײקטערקנַאק טימ

 ןגעו ,לשמל ,טגניז רע ןעו .רעדיל-עביל סקינלָאר ןופ לָאצ עשכניה ַא סיוא

 ,"ץרַאה ןייז ןעמונעגטימ, טָאה ןוא ןרָאפעגקעװַא זיא עטבילעג יד זַא ,םעד

 רעליױה טימ רעדָא ןעגנוטּפױהַאב טימ זיולב ןדירפוצ טינ ךיז רע טלעטש

 טלָאמ רע .ייוו-עביל ןוא טפַאשקנעב ןייז ןענוגינסיוא לָאז סָאװ ,טייקידוועגניז

 טרעוו ןעמ .בעוועג ןשירעליײצרעד ַא ןיא וויטָאמ םעד ןייא-טבעוו ,דליב ַא סיוא

 ,ואוו"ץעגרע םתס טינ ,"ץרַאה סָאד ןעמונעגטימ, טָאה עטבילעג יד זַא ,רָאװעג

 : רָאנ
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 היוה םענגײלט 8 ןיא ףרָאד ןליטש ַא יט

 .,.ליד םעד טקעדַאב רמַאו רעלעג ואװ

 ךָאנ טָאה קינלָאר סָאװ ,דיל ַא ןופ טריטיצ ןענייז תורוש עקיזָאד יד
 ,דיל-סקלָאפ ןוויטימירּפ ןופ טסייג ןיא ליפוצ ךָאנ זיא סע .1909 ןיא ןעבירשעג
 סקינלָאר ןופ ןטּפַאשנגייא עשיטסירעטקַארַאכ יד ןעמ טעז ךיל םעד ןיא רעבָא
 ,דָאטעמ ןוא ליטס

 ןענייז ,יןפָא ריד רַאפ זיא בוטש עצנַאג ןיימ; ,דיל-שביל רעדנַא ןַא ןיא
 זיא דיל םעד ןיא ץלַא ,טקיטלַאטשעגרַאפ קידנעטשלופ ןעגנוגער עשיריל יד
 .שיטאמארד וליפא ןזרעפ-סולש יד ןוא שינעצס ,ךעלדליב

 ,ןפָא ריר ר זיאט בוטש עכנַאג ןײימ

 ,ןפא76 ןעסנירט ,ןסע ןעצרוט טסבגעט

 ןײלַא טסליװ ןד ןעװ ןעצוט טסבגעט

 (גערפ טיִג ךיז סענײט יב טמףרַאר ןר

 ןגעטטג8 ריר ןפיױל סעװ שטנואט ןײמ

 .ןיגוטגײרש יװ טײװ א

 (רימ עגײמ ײב טיג טגיל טבוח ךײצ

 ןריפטכַאג טיג טער גיוש רעדמערפ ןײק

 .םירט עטעּפש :דעלטכַאנ עגײד רַאג

 (זאלרַאּפ ןיוה ןייד רָאנ טסָאה וד יװ

 -- ,טָאלעגּפָארַא ריט ןפ סָאלש םעד
 .6י6 ריד םומעמוא טײג ץרטה ןײמ

 ןגער ןוט טכַאנ ןיט ןייגוּב םוט ,8

 ןגעװ עטסיײררעגנָש יד הפ הא

 ,ךיז םימ דרע עטכייפס עצרַאװטש גנגערב

 ןבײלט ךיו ירפ ןגרָאמ טסעװ ןד ןעװ

 ןבײלב שטַאכ ָאד לאו -- םײװַא קירוב
 ,ךי עבײד ןופ סעלפ רעצרַאטש ַא

 (ןעגנערב טינרָאג רימ טסגָאט וד ביוא רַאג

 ןעגגעה סע 4 גייטעגליּפש *7 --- ,עו ַאט

 -- ,טבעװ יד ףיוא רעדליב ,ןטערטרַאּפ

 ,2ג'86 סםער רערבעצ ,דליב ַא טירעב

 -- ,גג259 ַא בָא טײר ןָאט םענעדלָאג םייב

 .טגעח עגײר ןופ זָאל ןכבײצ 8

 -אפ .טײקשיטַאמַארד ןוא סָאטַאּפ ליפ ךיז ןיא טגָאמרַאפ דיל עקיזָאד סָאד
 ןגערב יד ןופ סױרַא ךיז רע טסייד טָא ,טָא סָאװ ,םָארטש-ליפעג ַא םיא ןיא ןַאר
 -טסבלעז ןוא טײקלַאטנעמיטנעס ןופ טוגסיוא ןַא טימ דיל סָאד טציילפרַאפ ןוא
 יד .ףךייר יד ןופ טײקטמַאצעג עכעלנעמ יד ןכַאמ עילַאק טעװ ןוא ,תונמחר
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 טימ ךיילגוצ ןלַאטעד עטערקנָאק יד ,עיצקַא עשירָאפַאטעמ יד ,טייקכעלדליב
 םיא ןטלַאה ,םָארטש-ליפעג םעד ךיוא רעבָא ייז ןעװעמַאה ,ןביירט ייז סָאװ םעד
 ,ןעמונעגנָא טָאה דיל סָאד סָאװ ןעמרָאפ-טסנוק עטערקנָאק יד ןופ ןעמַאר יד ןיא
 טרעוװ סָאװ ,ךַארּפש ַא -- עיצקַא ןוא ןכַאז ןופ ךַארּפש יד טדער דיל סָאד
 ...טרעטלערַאפ טינ ךיג ױזַא

 ַא ןיא טגערפ קינלָאר ןעוו גנוצעשרעטנוא-טסבלעז ַא רעבירעד זיא סע
 עמַאס יד וליפַא םירָאװ *? ױזַא קידנעניירו רעדיל עניימ ןעמוק ןענַאװ ןופ, דיל

 ןייוועג .ןייועג רעטעקַאנ טָאלג טינ ןענייז רעדיל ענייז ןופ "עטסקידנענייוו,
 סױרַא ןפור ןוא טנַאּפשעג ןטלַאה רעדיל סקינלָאר .תונמחר זיולב טקעוװ ןיילַא
 רעשיטעָאּפ רעייז טימ רָאנ ,"טייקידנענייווק רעייז טימ טינ ןליפעג עשיטעטסע
 2 ,גנומערופסיוא רעשירעלטסניק ןוא

 ןייר רעדָא ,עלַאברעװ ןייר ןייק ,עקידנסיורד ןייק טינ זיא סָאד ,רעמ טינ
 -ערופסיוא רעד ןופ גנוטיידַאב ןוא טרעוו רעד .גנומערופסיוא עשיטסילַאמראפ
 ןטריצילּפמָאק ןוא ןקיצנוק םעד ןיא רעדָא ךַארּפש רעד ןיא טינ טגיל גנומ
 ןופ בעוװװעג ןקיטרַאנגײא םעד ןיא רָאנ ,עפָארטס רעד ןופ יירדעג ןוא יובעג
 שממ .,ןכַאז עטושּפ לָאצ ַא ןעמענ ןענָאק םעד ןיא ,קורדסיוא ןשירָאפַאטעמ
 -עג עטסָארּפ; סָאד ןעמערופסיוא ייז ןופ ןוא טייקטושּפ רעייז ןיא עשילָאבמיס
 ענייז ןופ "טולב עמירַאװ סָאד ןריוורעס, וצ ,סיוא ךיז טקירד קינלָאר יװ ,"ריש

 .רעדיל
 -יל סקינלָאר ךָאנ ןבָאה ,ךיז רַאפ טָאה דיל רעדעי סָאװ טרעוו םעד רעסיוא

 -עניא ןַא ייז ןיא ןַארַאפ .ןעמַאזוצ ייז טמענ ןעמ ןעוו טרעוו ןרעדנוזַאב ַא רעד
 "ןצעז ,ךיז ןעלטייק רעדיל יד .השעמהרוּפיס ןימ ַא ,טייקנדנובעג עטסקינייו
 טייג ריא ךרוד סָאװ ךַאז עצנַאג ַא ןעמַאזוצ ןפַאש ןוא ערעדנַא סָאד סנייא רָאפ
 -ָאטױא ןכעלטנייוועג םעד ןיא רָאנ טינ ןוא --- ןשטנעמ ַא ןופ ןבעל סָאד ךרוד

 ,ףירגַאב םעד ןופ ןעניז ןשיפַארגָאיב
 ענייז .שיפַארגָאיבָאטױא סָאמ רעשביה ַא ןיא עקַאט זיא ןפַאש סקינלָאר

 לָאמטּפָא רעבָא ןענייז ןטעבעג ןוא ןעגנַאלרַאפ ענייז ,ןעגנובעלרעביא ענייז ,ןדייל

 -רעווינוא ןַא ןָא-טמענ ,טיידַאב ןכעלשנעמלַא ןַא ןבָאה ייז זַא ,טקירדעגסיוא ױזַא
 -עלטסניק ַא טייטש עיפַארגָאיבָאטױא סקינלָאר רעטניה .טקעּפסַא ןשיגַארט-לַאס

 טײקצנַאג ַא טימ ,ליפעג-סנבעל ןכעלטייהנייא ןַא טימ טייקכעלנעזרעּפ עשיר

 .טלעו רעד ףיוא קוק ןוא םענַאב ןיא

 ןעקנַאד ךָאנ; עירעס רעד ןופ דיל ןטייווצ םעד ןיא קינלָאר טגָאז ,טָאג רַאפ

 ,"תורצוא עלַא ןופ רַאה, םעד רַאפ ."ךעלניילק וצ (טינ) הליפת ןייק, זיא ,"טָאג

 ךױא ןעמ ןָאק ,"גנולק ןבלעז םעד; םיא רַאפ ןבָאה "דלָאג ןוא יילב, סָאװ

 :יװ ?טעבעג םערָא; ַאזַא טימ ןעמוק

 רעטופ ןוא טיורב טימ גָאט ןײמ רעשַאב
 (.ל .ג 87 .ז) .טעב רעײרטעג ַא טימ טכַאנ ןײמ
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 דייר יד יו רעמ טינ ןעגנילק סָאד ןָאק טסקעטנָאק םעד ןופ ןסירעגסױרַא

 רעבָא טייטש "טעבעג ןעמירָאק ןקיזָאד םעד רעטניה .גייווש עשטנָאב ַא ןופ
 ,גנוגייצרעביא יד םעד רעטניה טייטש סע ."רעטוּפ טימ עקלוב; ַא יו רעמ
 ףיוא רעווש ץנַאג ןגעוו ןשטנעמ ןשיווצ ןטסלפש עמַאס םעד ןופ ןדייל יד זַא
 ןלעפ גנַאלרַאפ; ַא געמ .,טייקיטכערעג ןוא םימחר ןופ גָאװ רעקיבייא רעד
 ,טעבעג רעטיול ןוא טכע ןַא וצ ןרעוו ןבייהרעד ןָאק רע ביוא ,"גנואווש-לגילפ
 עקידנעיירש ןופ רָאכ םעד ןשיװצ, ןרעהרעד םיא לָאז ןעמ זַא טרעוו רע זיא
 .ל .ג ,57 עז) .?רענָאמ

 -ןסיורד רעד ןופ ןכַאז רַאפ טעטעיּפ רעטכע טימ ,רעטכיד רעד יו טקנוּפ
 עטסדנימ יד וליפַא ןָאק ,טעטילַאודיוװידניא רעייז רַאפ גיוא ןַא טימ ,טלעוו רעקיד

 -עה ַא ןופ לָאבמיס ַא וצ רעדָא ,דליב ןשירעלטסניק ַא וצ ןבייהרעד ייז ןשיווצ
 ןעגנַאלרַאפ ענייז ןופ ןטסדנימ םעד ךיוא רע ןָאק ױזַא ,טייקכעלקריוו רערעכ

 ןענָאק ןוא ןליפ ןענָאק זיולב ףרַאד רע .ךייה רעלַאסרעוװינוא ןַא וצ ןבייחרעד

 -סיוא םעד ןשיווצ ,םענײמעגלַא ןוא ןכעלנעזרעּפ ןשיוצ תוכייש יד ןקירדסיוא
 ,ללכ םעד ןוא םַאנ

 סע .עירָאגעטַאק רעד ןיא ןיירַא רעדיל סקינלָאר עלַא טינ ןעייג יאדווַא

 .רעדיל רצמה-ןמ ענייז ןופ ערעפיט ןוא ערעקיטכיוו יד ןגעוו רעבָא ךיז טדער
 ,עטצינערגַאב ןוא עקידלקניוו ַאזַא טינ רָאג טייקשידיחי סקינלָאר זיא ייז ןיא

 ,ןעניימ וצ טגיונעג זיא ןעמ יו

 -שידיחי ַא זיא סע .עלַאסקָאדַארַאּפ ַא טייקשידיחי סקינלָאר זיא ךות ןיא
 טלצרָאװעגסיױא זיא סָאװ םענייא ןופ טייקשידיחי ַא זיא סע ,וחרכ לעב טייק

 ,טרעהעג רע ןכלעוו וצ ללכ ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ,דרע ןייז ןופ ןרָאװעג

 -ַאב וצ קירוצ ךיז טבערטש רע ןכלעוו טימ ןוא טקנעב רע ןעכלעוו ךָאנ ןוא
 : ןדייל ןופ לַאװק ַא ,טסַאל עשיגַארט ַא טײקנײלַא ןייז זיא ןקינלָאר רַאפ .ןטפעה

 ,עמאמ ןײק טיג ,עטַאט ןײיק טי

 ןרעגײק טי טלעװ רעצנַאג רעד ףױט

 ,טנורגּפָא ןפיט םוצ ךיז ךיא שטטילג

 ...רעגײא ,רענײא ךיז ץידגעליּפש

 ,טינ טרעטש רעגײק ,טיג טעז רעגײק

 ,רעגײטש ףיוט םוט סעװרַָאב ךיא ײג

 -- רעגײק טיג טדניברַאפ סיפ ענײמ

 ,.רעגײא ,רעגײא ,ךיא ןיב רעגײא

 םידעפ-סנבעל עניד יד סילפיכ
 ,רענײצרעלזפש עטמירקעצ טימ
 -- לאוג ַא ןֶא א טנײרפ ַאןָא
 ,רעגײא ,רעגײא ,ךיא ןיב רעגײא
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 :"ןלעצ ענלעצנייא, יד ףיוא ןגָאלק ןוא ןרעיורט וצ ףיוא טינ טרעה רע

 עלַא רימ ןענבײז רעגגַאפעג

 ,ןלעצ עגלצגײא ןיא ןציז ןוא

 -- םיגכש ערעזוא טיג ןעבעק רימ

 .ןלעטשרטפ ײז טנעװ עקיבײא יד

 רעדנוזַאב ךיז טגָאלש רעדעי ןוא

 ,הסיפת ןײז ןופ טנַאװ רעד ןָא ּפָאק םעד

 ןעלכרָאכ עטנעָאג רעטנזױט ןעװ

 .הסיסג ןופ ןטטימ עטצעל ןיא

 ןשטנעמ ןופ לרוג ןגעוו הליחתכל טדער רע ואוו רעדיל קינלָאר טָאה םעד ץוח

 :"ךיא, טינ ןוא "רימ, ןושלב סָאד טוט ןוא ללכב

 ןןיגב רעקיזיר א ךיז טױב

 .טנעװ יד ,ןלײז יד ןלעטש רימ

 ןרעטיצ -- ענערַאפרעד ןיײק טי

 .טגעה ערעזדנוא ןיא לגיצ יד

 -- ןשטנעמ עגיקערש מט עכאװש

 .פעק יד לָאמטפָא ךיז ןעיירדרַאפ

 ןטײװצ ןכָאנ סגײא רימ ןלַאּפ

 .פערט ןוא ןצליהעג ,סרעטייל ןופ

 -- זיא טרעשַאב ןעמעװ יװ ןלַאּפ

 .טיױק ןיא ,סעילַאּפ ףיױא ,רענגײטש ףיױא

 עטַאלב רעד יא טקגיזרַאפ סע רעװ

 .טיוט ףיױא ךיז טגָאלשעצ זיולב רעװ ןוא

 ,115 .ז "געוו רעקידלשירק רעלָאמש ַא זיא ןבעל רעזדנוא , דיל סָאד ךיוא עז)

 ,טסייג םעד ןיא רעדיל ערעדנַא ליפ ןוא (1948 .ל ,ג

 ןבייהפיוא ךיז רעדָא ,ןלַאפ וצ ןשטנעמ םעד טרעשַאב זיא סע יוװ ןזייוו וצ

 -עט עלַאיצָאס טימ ןעמענרַאפ אקוד ךיז לָאז רעטכיד רעד זַא ,קיטיונ טינ זיא

 ,לשמל ,טָאה קינלָאר ןעוו ,געט יד ןיא זַא ,טינ עגַארפ ןייק רָאג זיא סע .סעמ

 רעד ,"ךיירגינעק סנעלרעווק רעדיל יד רעדָא ,"רעדיל סמענייא; ענייז ןבירשעג

 עשיטילָאּפ עקיטכיוו ןעמוקעגרָאפ טלעוו רעד ףיוא ןענייז ,"ןייטש רעד שטנעמ,

 טינ םעד ןגעװ ןעמ ןָאק רעדיל עטנָאמרעד יד ןופ .ןשינעעשעג עלַאיצָאס ןוא

 ןדייל יד ןגעוו יװ טינ ךַאז רעדנַא ןייק ןגעוו ייז ןיא ךיז טדער סע .ןסיוו

 עדעי יװ ,רעבָא יז ןענייז ױזַא שטָאכ .ןשטנעמ ַא "םענייא, ןופ טנלע םעד ןוא

 -טמיטשַאב יד ךיז ןיא ןבָאה ןוא םוקַאװ ַא ןיא ןסקַאװעגסיױא טינ ,עיזעָאּפ עטכע

 ,טרָא ןוא טייצ ןופ טייק
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 -עמַא רעשיפיצעּפס רעד טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ךס ַא רעדיל יד ןיא ןַארַאפ

 -יוהרעד-לפש ,ןלַאסקָאדַארַאּפ םעד טימ סרעדנוזַאב ,טייקכעלקריוו רענַאקיר

 רעד רעדיל יד ןיא ןַארַאפ .עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיי ןופ בצמ םענעב
 רעטכיד יד ןופ דַארַאקסַאמ רעקסעטָארג רעד ,עינָאריא ערעטיב יד ןוא םזיגַארט
 רעייז ןופ טייקיטכיוו יד טליפעג ייז ןבָאה טייז ןייא ןופ סָאװ ,רעלטסניק ןוא

 סָאװ ,תוחוכ עסיורג יד ךיז ןיא טליפעג ,טרָאװ ןשידיי ןופ רעײנַאב סלַא עיסימ

 -ירעמַא םעד ןיא ייז ןבָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,קורדסיוא םוצ ךיז ןסייר

 ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג ןענייז ,עיציזָאּפ עלפש ַאזַא ןעמונרַאפ ןבעל רענַאק

 רעדיל עירעס יד עז) טָאּפש ןזייב זיולב טַאהעג ייז רַאפ טָאה סָאװ ,הביבס ַא

 ,(?ָאטינגָאקניא;
 -ַאב -טסבלעז סקינלָאר זַא ,טקַאפ םעד סיוא טינ ךעלריטַאנ טסילש סָאד

 ;רעטקַארַאכ ןשיכיא-םערטסקע ןַא ןָא טפָא טמענ ןייזטסואוו

 ףעמערב עגײמ ףיוא טגנעה למיה רעד |
 ,טלעװ יד טור ןעלסקַא עוײמ ףױא
 עלײװ ַא ףױא רָאנ ןײלַא ךיא טא
 .טלעטשעג ןעורּפָא ָאד ךיז בָאה

 ןסילשרַאפ ךיז לָאז גױא ןײמ ןעװ ןוא

 ;טלעטשעגּפָא הנבל ,ןוז טרעװ

 ןָאט שטילג ַא ךיז טעװ סופ ןײמ ועװ ןוא

 ...טלעװ עצגַאג יד ולַאפמוא טעװ

 (1926 ,רעדיל ,184 .ז)

 ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע טייקרעכיז עטסקינייװעניא ןוא סָאטַאּפ ַא רַאפ סָאװ
 ךיז ןענעכייצ סע סָאטַאּפ ליפיוו טימ ןעניוטש וצ זיא ללכב !רעטרעװ יד ןיא
 ,רעדיל עטסליטש סקינלָאר וליפַא סיוא

 סָאװ ,?טייקטסעפ-ןזלעפ ַא ,טייקרעכיז עטסקינייוועניא ןַא ייז ןיא ןַארַאפ
 רועיש ַאזַא ,ןטריטלָאזקע אזַא ,ןשירָאגעטַאק .ַאזַא ,זרעפ א םענייז וצ טפָא טיג
 םעד ןיא זַא ,ליפעג םעד ןופ ,ךיא ביולג ,םיא ייב טמוק סָאד .ןָאט רמָא-הכ טינ
 -וליש-סגירקע ןקיש ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,טלעוו רעד טימ ףמַאק םענעריולרַאפ

 ןזיא סָאטַאּפ ןייז ,טייז ןייז ףיוא ןוחצנ רעשילַארָאמ רעד זיא ,םיא ןגעק "םיח
 ,םיעשר ןופ טלעוו ַא ןיא םימת-שיא םעד ןופ ,ןטכערעג ןופ סָאטַאּפ רעד

 טדייל רע ןַא ,ןברק רעקידלושמוא ןַא ,רעריטרַאמ ַא זיא רע זַא ,ליפעג סָאד

 ףיוא ןקינלָאר ייב סיוא ךיז טקירד ?טכַאמעג טינ, טָאה רע סָאװ ,טלעוו ַא ןופ
 ךיז ןגָאלק עטקעריד סָאד ןַארַאפ םיא ייב זיא טייז ןייא ןופ .ןפוא ןקיאייווצ ַא
 ןוא ,ּפָאק ןייז ףיוא ןעלגָאה ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ןפָארטש יד ףיוא טָאג רַאפ
 םיא טזָאל רעטשרעביוא רעד סָאװרַאפ טסעטָארּפ רעד ,טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ,טסיזמוא ןדייל
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 -יא ןופ עמרָאפ יד לָאמַא .ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןָא טמענ טסעטָארּפ רעד

 -סיעכהל ןופ לָאמַא ןוא טָאג טימ ךיז ןהנעטסיוא םענעפָא ןופ לָאמַא ,עינָאר

 ּפָאק םעד ןגיובנָא רעקירעדינ ךָאנ ,דנואו יד רעפיט ךָאנ ןדיינשנייא ןקיד

 :ףָארטש ןופ לגָאה םעד רעטנוא

 ,פָאק ןײמ ךיא גיוב קירעדינ ,קירעדיג
 .ךרע רעד ןופ בױטש םעד ןצ זיב
 ּפָאק ןײמ רעבירַא ןעמָארטש יװ רע לָאז
 .ןרע רעד ןופ בױטש רעקידוו רעד
 ּפָאָק ןימ רעבירַא ןעמָארּטש יװ רע לָאז
 .ןײװ רעקידוז רעקיאילג יװ
 ,פָאק ןײמ ךיא גױב ךָאנ ביױטש ןפ רעפיט
 .ןײז ךָאנ רעפיט ןָאק סע בוא

 רעדיל ערעטעּפש סקינלָאר ןופ סנייא בגַא זיא סָאװ ,דיל ןקיזָאד םעד ןיא
 יו ,טעטילַאװק רערעכעה ַא ןופ זיא טײקשילַאקיזומ ןוא עיצקיד יד ואוו ןוא

 ,הענכה רָאנ טינ ןַארַאפ זיא ,וװיטָאמ ןבלעז םעד ףיוא רעדיל עקידרעירפ יד ןיא

 זיא סע .עיצַאנגיזער עקידסיעכהלוצ ַא .טסעטָארּפ רעטעיַאטרַאפ ךיוא רָאנ

 םעד ךיז ןפרַאװרעטנוא עקידהרירב ןיאב ַא יו ביל רַאפ ןעמעננָא ןַא ױזַא טינ

 | ,ןיד-רזג

 -לַאהַאב רעדָא ענעפָא יד וליפַא ןוא ךיז ןעהנעטסיוא ןוא ךיז ןעגניד סָאד

 "ער םעד טינ טרענימ טּפשמ ןייז ןוא טפוש םעד ןגעק טייקטרעטיברַאפ ענעט

 .סיוא ױזַא טקנוּפ ךיז ןָאק טייקיביולג .דיל סקינלָאר ןופ רעטקַארַאכ ןזעיגיל

 זיא קינלָאר יצ קיטכיוו טינ ללכב זיא סע .ןטשרעבייא םוצ תונעט ןיא ןקירד

 רַאפ זיא טָאג סָאװ גונעג זיא סע .טרָאװ ןופ ןיז םענעמונעגנָא ןיא זעיגילער

 ןעמעוו וצ ,למיה ןיא רעטָאפ ַא רָאנ ,עיצקַארטסבַא עשיפָאזָאליפ ןייק טינ םיא

 .תונעט טימ ךיוא ןוא טעבעג טימ ןדנעוו ךיז ןעק ןעמ

 ,טײקמירַאברעד ןופ טָאג רעד ,טפור קינלָאר ןעמעוו וצ טָאג רעד זיא לָאמא

 ןופ רעפייא םעד ךיז ןיא טליפרעד קינלָאר ןעוו .ןרָאצ ןופ טָאג רעד לָאמַא ןוא

 ןקרַאטש רעדנוזַאב ַא טימ ןעמונעגכרוד דיל ןייז טרעוו ,"ומש אנק לא; סָאװ טָאג

 יד טימ ,רעוט-סטכעלש יד טימ טריפ רע סָאװ חוכיוו רערעטיב רעד .סָאטַאּפ

 ,קידמערַאברעדמוא טרעוו דיל סָאד .ןרָאצ ןסיורג ַא ןיא ךיז טמַאלפעצ םיאנוש

 : החכות רעד ןופ סעּפע ךיז ןיא טָאה סע .קיפָארטש ,קיטשרוד-המקנ

 ,ץײװ ןעירפ ףיױא טסערפ עטצעל יװ
 ןעמולב ףױא ץעגױעיסַא יװ
 ײה ןטינשעג ףיוא ןגער יװ
 ןעמוק לָאז ײז ףױא דיל ןימ

 (1926 רעדיל ,182 .ז)
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 ןיא ,גנוריטנעצקַא רעפרַאש רעד ןיא ,גנַאג ןקימָארטש ןקרַאטש םעד ןיא
 -יב יד קורדסיוא םוצ טמוק ,ןימ םעד ןופ רעדיל יד ןופ טייקידמעטָאניא רעד
 זַא טייקטגייצרעביא עלופ יד ןיא ןטמעשרַאפ ןוא ןטהלוװעַאב םעד ןופ טייקרעט
 סע ןעוו ,טּפשמ-סטָאג ןופ גָאט רעד ,טפַאשנעכער ןופ גָאט רעד ןעמוק טעװ סע
 ."טכעגק רעד ןוא הררש רעד, ןכיילגסיוא ךיז ןלעוו

 טָאה קיטירק רעד ןיא זַא ,ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא םעד טימ תוכייש ןיא
 תמא זיא סָאד .רעטכיד-םילהת א ןגעו יװ טדערעג טּפָא ןקינלָאר ןגעוו ןעמ
 ןייז ןסיגוצסיוא רָאנ טינ טפָא טמוק קינלָאר סָאװ ,ןיז םעד ןיא טשרקיע רעד
 עדווירק ןייז ןעמעננָא ךיז לָאז טָאג זַא ,ןענָאמ ןוא ןטעב ךיוא רָאנ ,טָאג רַאפ לעז
 ןוא ןרעקָאל ןרעיל סָאװ ,םיעשר יד -- עגייז םיאנוש יד ןקיליטרַאפ ןוא
 ,סיפ ענייז רַאפ ןצענ ןטיײרּפש

 טדער רע .קידצ רעד ןוא דיסח רעד ,םילהת-:לעב רעד יוװ זיא רע
 ןטוג ןופ ןשטנעמ םעד ,טעומב קּפתסמ םעד ,וינע םעד ןגעוו יוװ ךיז ןגעוו
 ,סופ וצ טייג; רע ,"?ליטש טמיווש דרע; ןייז ,"גירק ןייק טינ ליווק רע .ןליוו
 ,"ןטייקיגיילק רעטיול זיא רעגַאב/ ןייז ,"דרעפ עכיוה ףיוא ןטייר ערעדנַא ןעוו
 -עג יד ןוא תמא רעד זַא ,רעטהלװעַאב רעד זיא רע זַא ,טייקרעכיז עקיזָאד יד
 טימ ךעלטכַארַאפ, םיא ףיוא "טקוק; ןעמ זַא ,טייז ןייז ףיוא ןענייז טייקיטכער
 ,"ביוטש ןיא םורַא ךיז טּפעלש, רע ןעוו ,"לכיימש ןעמורק ןוא ןקילב עכערפ

 סָאמ יד ןּפַאכרעבירַא גנורעטיברַאפ ןייז ןיא לָאז רע זַא ,וצרעד טפָא טריפ
 :סָאװ םעד ןופ דיירפ-ןדָאש א טימ ןעיירפ ןוליפַא לָאמוצ ךיז ןוא

 רימ רעביא טשרָאק רעד טזיײרקיס ןעװ
 -- ךרע יד רימ רעטנוא ןוא
 ךיז טעבנג סע יװ ךיא עז ןַאד
 .ךרעטש יד זדלַאה רעײא ןצ
 ןָא ןטײװצ ַא טגָאי רָאי ןײא ןעװ
 .רימ ךיז טכַאל טלָאמעד טָא
 --- דנַאר עמַאס םוצ טירט עלעוש טימ
 .ריא -- ןגרָאמ טא ךיא טנײה

 ַא ןייז וצ ןופ טייוו זיא קינלָאר ןוא םזינַאטַאס ןופ טייוו רעבָא זיא סָאד

 ןבָאה טלָאװעג לָאמַא טָאה רעקיטירק ןייא יוװ ,ּפָארטנאזימ ַא ןוא רטונו םקונ

 ַא; ןיא רעדיל עלַא ןיא טעמכ ןוא רעדיל עקידרעירפ ס'קינלָאר ןופ ליפ ןיא

 :ןשנעמ וצ טּפַאשביל ךס ַא ןַארַאפ זיא ?םורד וצ רעטצנעפ

 היה ןײמ ןיא ןָא טּפַאלס רבח ןײמ זַא
 .סױרַא ןגעקטנַא םיא ךיא ײג
 ריט יר טײרב רעדנַאנַאפ ןפע ךיא
 .רימ ײב טסַאג רעסיורג ַא טסיב :גָאז ןוא

 (.5 .ג ,180 .ז)
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 טקנעדעג ,םיא ןגעק ןעגנַאגַאב זיא ןעמ סָאװ ,תולווע יד טקנעדעג רע ביוא
 : ערעדנַא ןגעק ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ תולווע יד ךיוא רע

 רימ וצ ןָאטעג טָאה ןעמ סָאװ קדעדעג ךיא
 ,םענעי וצ ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ טא
 ןײג וצ רעטש זיא אשמ ַאזַא טימ
 .ןעמענ רבק ןיא רעװש טא

 -- ןָאטעג ײװ םענעי ךיא בָאה ןוא
 .ןבילבעג רימ ןיא זיא ונײצ רעד

 (,5 .ג ,210 .ז אשמ)

 לָאז רע זַא ,ריט ןייז ןיא ןּפַאלקנָא לָאז רעצימע זַא ,טרַאװעג זיולב טָאה רע

 רעצנַאג רעד ,טפַאשביל סיורג טימ ךיז וצ ןטעבניירַא םיא ןוא ןײגסױרַא םיא
 יב טניפעג ןעמ סָאװ ןשטנעמ ןגעק סורדרַאפ רערעטיב ןוא קָאטייװ ,ןרָאצ
 סָאװ ,ןופרעד סָאמ רעשביה ַא ןיא ךיז טמענ ,רעדיל עטשרע יד ןיא ןקינלָאר
 -עג טינ םיא טָאה רענייק ןוא ריט .ןייז ןיא ןּפַאלקנָא ןעמוקעג טינ זיא רענייק

 ? ריד וצ דירפ זיא ,טגערפ
 סקינלָאר ןיא רעבָא ךיז טָאה סורהרַאפ ןפעלנעזרעפ ןופ וויטָאפ רעד

 ןטלַא-טלַא םעד ןיא ,וויטָאמ ןלַאסרעװוינוא ,ןרעכעה ַא ןיא טריזיוויטקעיבָא דיל
 וצ ףױא טינ רע טרעה טקערידמוא ןוא טקעריד .ול ערו קידצ ןופ וװיטָאמ
 אקוד ןלַאפ --- סָאװרַאפ ןוא סָאװרַאפ : עגַארפ עיינ קיביײיא ןוא עטלַא יד ןגערפ
 ,טָאג ןייז רַאפ ליטש טייג סָאװ םעד ןופ ּפָאק םעד ףיוא רענייטש עלַא

 ןדייל עטסיזמוא רַאּפ גנוקיטכערַאב ַא ןוא גנורעפטנערַאפ ַא ןעניפעג וצ
 -ַארט ןוא ןלענָאיצנעװנָאק ןיא זעיגילער זיא סָאװ ,רעטכיד רעד זיולב ןָאק
 טדער קינלָאר .טינ ךיוא רע וליפַא לָאמַא ןוא .ףירגַאב םעד ןופ ןיז ןלענָאיציד
 ,טָאג ייב רשוי טנָאמ ,טָאג טימ סיוא ךיז טהנעט ,טָאג וצ

 ,טינ טסרעפטנע וד -- טָאג ןימ ,טָאג ןימ

 ,טײװ יױזַא ךָאד טסגױאװ וד
 ריד וצ .טייגרעד ףור ןײמ ןיב ווא

 / 8. ײצ עגנַאל ַא טײגרַאּפ
 טכײרגרעד טינ ךימ טָאה טנײה יב ןוא

 - . ריד טפ לַארטשידסח ןיל

 .טפָא .ױזַא טלגָאה עשז סָאװרַאּפ

 .?רימ ףיוא ,טָאג א ,ףָארטש ןייד

 טינ סע זיא דיל םעד ןופ רעטקַארַאכ ןזעיגילער םעד ףיוא טקוקעג טינ

 "לַארטש-דסח; רעד זַא רעכיז טינ טייו זיא רעטכיד רעד .תוקפס ןופ יירפ

.6 



 סָאװ זיא תוקפס ןופ ליפעג עקיזָאד סָאד ןוא ,טייצ ןיא ןכיירגרעד םיא טעוו

 ןוא רעטפָא ץלַא ןעמונעג טייצ רעד טימ טָאה רע .ןרָאװעג רעקרַאטש רעטייוו

 ,"טייוו ױזַא טינ טניואווק סָאװ טָאג םעד וצ ,טָאג רעדנַא ןַא וצ ןדנעוו ךיז רעטפָא

 סַאג ןופ םותי ַא יווק טָאה רע סָאװ ,םיא טפור רע יװ ,"רעדיל ןופ טָאג; םעד וצ

 -עג קינלָאר טָאה טסיזמוא טינ ,(120 ,ז .ל .ג עז) -- ?ןעמונעגניײרַא זיוה ןיא

 ןבָאה סָאװ ,ץלַא רעביא טלעטשעג דיל סָאד ןבָאה סָאװ ,רעטכיד דוד ַא וצ טרעה

 ,דייל ןוא ןטסולרַאפ עלא ראפ גנוקיטיגרַאפ ַא יו טכַארטַאב דיל סָאד

 ןוא דיל םוצ רעדיל ליפיווַא טָאה קינלָאר סָאװ ,ךיז טרעלקרע םעד טיפ

 לש ומורב ןלעטש ןעמונעג רעטכיד םעד ןוא דיל סָאד טָאה רע ,דיל ןגעוו

 -רעד רעקידקַאטייװ ןייז ןופ .םימעט עשיטעטסע ןייר ףילוצ טינ ןוא .םלוע

 יװ טסיירט ליפיֹוזא טינ םיא טגנערב ךַאז ןייק זא ,ןעזעגנייא רע טָאה גנורַאפ

 ,דיל ןפיוא טלעטשעגנייא ץלַא רע טָאה טרָאק רעטצעל ַא ףיוא יו ,דיל סָאד

 -עג "טכענ עגנַאל; יד ןיא רע טָאה םיא טימ סָאװ דיל סָאד ןעוועג זיא סע

 סָאד רַאפ טקיטיגרַאפ םיא טָאה סָאװ ,דיל סָאד ןעוועג זיא סע ,טנלע ןייז טלייט

 טָאה סָאװ ,דיל סָאד ןעוועג זיא סע ןוא ,ןָאטעג םיא ןבָאה ןשטנעמ סָאװ זייב

 םוהת ןופ טעװעטַארעג םיא ןוא תובישח עכעלשטנעמ יד טרקשגעגקירוצ םיא

 סע .טלעו רעד ףיוא קירעביא זיא רע זַא ,ליפעג םעד ןופ ,גנולפייווצרַאפ ןופ

 טָאג וצ ןדנעװ טנָאקעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ךרוד דיל סָאד ןעוועג ךיוא זיא

 : טיוט ןופ ןזיילסיוא םיא לָאז רע זַא ,ןטעב םיא ןוא

 ,טנַאה סרעטיגש ןופ סיוא ךימ ןיײל

 ,רעדיל טימ סיוא ךימ ןײל

 טלַאהנָא ןייז ,הנומא ,גנואיושנָא ןרָאװעג ןקינלָאר ייב םורַא יױזַא זיא דיל

 רעבירעד זיא סע ,רעוועג עטסקרַאטש ןייז ןוא ץפח רעטסרעייט ןייז ,ןבעל ןיא

 רע זַא ,ארומ יד טקירדעגסיוא טּפָא ױזַא טָאה קינלַאד סָאװ טינ רעדנואוו ןייק

 ןרָאװעג םיא ייב זיא רעדיל ןביירש סָאד .ןעגניז וצ חוכ םעד ןרעוונָא טינ לָאז

 טיהעג ךיז ןוא טַאהעג ארומ ױזַא טקנוּפ רעבָא טָאה רע .ןבעל טימ שיטנעדיא

 ףילוצ רָאנ טינ .רעדיל ןופ טָאנע ןייז ןיא ןשלעפ וצ טינ זיא סע סָאװ טימ

 -עג יירטעג יוזא קינלָאר זיא םימעט עשילַארָאמ בילוצ ךיוא רָאנ ,עשיטעטסע

 םעד רעביא רָאנ טינ ,ןריפמואירט טנַאקעג רע טָאה דיל ןטימ ,דיל םעד ןבילב

 רעד רעביא לרוג םעד רעכיא ךיוא רָאנ ןבעל ןופ טייקיורג ןוא ליײװגנַאל

 ,ןילַא עשר םעד רעביא וליּפַא ןוא תועשר

 טקידנערַאפ סקינלַאר ךוב עטשרע סָאד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טינ זיא סע ןוא

 רעד רָאנ טינ זיא רעדיל עירעס עקיזָאד יד ."זיפאה, עירעט רעד טימ ךיז

 ,ןגַארפ עלַא יד ףיוא רעפטנע ןַא ךיוא רָאנ ,ןַאד זיּב ןפַאש ס'קיגלָאר ןופ ײגָאּפַא

 סטָאג ףיוא, ,ךוב םעד ןיא סעירעס עקידרעירפ יד ןיא טלעטשעג טָאה רע סָאװ

 סעירעס ערעדנַא ןוא "רעדיל עקידלושמוא, ,"רעדיל סמענייא, ןופ ,"טָארַאב

 | ,ךוב ןטשרע םעד ןופ סשירעס-כופ ןוא
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 טינ רע זיא דיל ןייז טָאה רע ןמז לכ רעבָא ,ןזיפאה טימ ןפערט סָאװ געמ

 ךָאנ ,ןריולרַאפ

 טפַאש ןעמ ןעוו

 ,דסח ַא ףָארטש ַא טָאטשנַא ןרעוו ןענָאק ןילַא ןדייל יד ,רעמ

 : רעדיל ייז ןֹופ

 ןלָאצַאב ןצ טיג טָאה זיפאה

 .ןײװ ןטסָארּפ לגירק ַא רַאפ

 ?ןעגניז טיג רַאפרעד לָאז זיפאה

 ?ןײז קיגָאה טיג דיל ןײז טעװ

 -- ,ןעקגירט ןעטייה ךיוא געמ זיפאה

 ןךןײװ ןעװײה ןפ טכַאמ זיפאה

 -- ןעטנירט טיגרָאג ךיואש געמ זיפַאה

 .ןיז רעסיז ךָאנ דיל ןײז טעװ

 ו םיאנוש סיזיפאה ! סרעניגרַאפ טיג

 ןןײװ ןײק ןזיפאה טי טרָאּפש

 למיה םענעסַאלשרַאֿפ ַא רעטנוא

 ,ןײז רעסיז ךָאנ דיל ןייז טעװ

 ,דיהאס -- ןבעל םייב םידוביכ עלַא ,יקאס טָאה רעטיג עלעירעטַאמ עלַא

 : רעבָא

 : רַאפרעד רעבָא

 ,ןעמוקעגניה יקאס זיא ואװ
 ,דיהאס רעקיטכרָאּפ-סטָאג רעד
 ,זיפאה זיא רָאנ ןסעגרַאּפ טינ
 .ךיל סיזיפאה --- ןעגנולטרַאּפ טינ

 ךיז טריפעג גולק ווא טבעלעג גולק
 -- דיהאס ןוא יִקַאס ןבָאה
 זיפאה טָאה טזיײרגעג דנַאגַאכָאנ
 .טירט ףױא טירט טלכיורטשעג ןוא
 ןדירּפ ןיא ךיז טרעטלעעג ןוא
 -- דיהאס ןוא יקאס ןבָאה
 טרעגלַאטעגמוא ,טלגָאװעגמוא
 ,דיל ןיז טימ זיפאה ךיו טָאה
 סעראילומ ןא ךעלדנער עגעדלָאג
 טלעטשעגּפיוא סלסוא ןבָאה
 -- .םירבק סיקאס א סדיהאס ףיוא
 .דלעפ ןטימ ןיא טפָאלש זיפאה

 ,ןפיל סגדעי ףיוא דיל סזיפאה

 ןטגַארש ןדעי ןיט ךוב סזיפאה
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 גנולײה ןעגנערב רעדיל סזיפאה

 .קגַארק עביל טפ זיט סָאװ ,סעד

 ןבעל ןופ זיא סָאװ םעד גנולייה ךיוא ןעגנערב ייז זַא ,ןבעגוצ ןָאק ןעמ
 .גנולקיװטנַא עקידרעטייוו סקינלָאר זיא היאר ַא ןוא .קנַארק

 טפלעה רעטשרע רעד ןופ סולשּפָא רעד ןעוועג זיא רעדיל-זיפאה עירעס יד
 ,1935 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ "רעדיל עיינ, ךוב ןטימ .ןפַאש ס'קינלָאר ןופ
 ןפַאש סקינלָאר ןופ טפלעה עטייווצ יד ןָא ךיז טבייה

2 
1 

 רעדיל עיינ

43 

 ,רעדיל עקיטכיל ןבײרש רימ ךיז טליװ סע

 ,יגש ןעלגיה עסײװ ,עסיטכיל יװ

 רךעֶביִרַא תובָא יד טפ דנַאל יט לעװ ךיא שװ

 ...ייז ןופ קיטכיל ןײז ןטרָאד ךיוא רימ לָאז

 -ינשע ןופ ןזיילסיוא םיא טעװ דיל סָאד רָאנ ןוא דיל סָאד זַא ןביולג רעד
 ןעגנערבקירוצ םיא טעװ ןוא טעטש עסיורג יד ןופ תולג םעד ןופ ,"טנַאה סרעט
 -ילעג ןוא ור עטסקינייװעניא ןבעג םיא טעװ ,םייה רענעריולרַאפ רעד וצ
 ."רעדיל עיינא ס'קינלָאר ןיא ןרעוו וצ טקיטכערַאב ןָא טבייה ,טייקטרעט

 ןופ קורדסיוא רעטקעריד ַא ןעוועג בור סָאד ןענייז רעדיל ?עטלַאפ ענייז
 עכעלנייּפ "סמענייא, ןופ גנולגיּפשּפָא עטקעריד ַא ,ןעגנובעלרעביא ערעווש ענייז
 ןגעוו טלייצרעד רע טָאה ייז ןופ עטסרעמ יד ןיא .געט עטמעשרַאפ ןוא טכענ
 רעבירעד ןבָאה רעדיל יד .ןפָאלרַאפ טשרָאקָא םיא טימ ךיז ןענייז סָאװ ,ןכַאז
 ,ךוב-גָאט ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ,שיגעלע רעמ ןענייז ןוא ויטקעּפסרעּפ רעמ ךיז ןיא ןבָאה "רעדיל עיינ, יד
 טָאה רע .טלעטשעגנייא רעמ ןבעל סקיגלָאר ךיז טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא
 טינ ןױש ךיז טָאה רע .טיונ רעקידנקירד רעד ןופ טיײפַאב דַארג ַא זיב ךיז
 גנוקיטכערַאב רעקיצניװ טַאהעג ןיוש טָאה רע .טנלע ןוא םַאזנייא ױזַא טליפעג
 רע .ףוטעי יכ ינעל -- תוליפת ענייז רַאפ ןוא טלעװ רעד טימ גירק ןייז רַאפ
 ןטכַארטַאב טימעג ןטרעטיילעג ןוא ןקיאור רעמ ַא טימ טנָאקעג םורַא ױזַא טָאה
 ,געוו-סנבעל םענעגנַאגעגּפָא טציא זיב ןייז

 -עדנע ןעמוקעגרָאפ םיא ןיא שיטסיליטס ןוא שירעלטסניק ךיוא ןענייז סע
 .רעסעב ןרָאװעג ןענייז עיצקיד ןוא קינכעט ןייז .רעפייר ןרָאװעג זיא רע .ןעגנור
 .רעשידָאלעמ ןרָאװעג זיא זרעפ ןייז

 גנַאג ןקידרעטייוו םעד ןגעוו ןטכַארטרַאפ טזומעג ךיוא ךיז רע טָאה ץעגרע
 ,סעמעט יד ךיז רַאפ טמיטשַאב סָאװ ,רעטכיד ןייק טינ שטָאכ ,ןפַאש ןייז ןופ
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 טלָאװ רע זַא ,ןעזנייא ,טינ רעדָא ,קיניזטסואווַאב טזומעג קינלָאר רעבָא טָאה
 רענעי ןיא ךיוא זיא רע .ןוויטָאמ ןוא סעמעט ענייז ןטייב טפרַאדעג ץעגרע ןיוש
 ַא ייב ףיוא ןעמיווש ןײלַא ךיז ןופ יו ןעו ,רעטלע םעד ןיא ןעוועג טייצ
 יד ןעוו ,טנגוי רעטסירפ רָאג ןייז טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ רעטכיד
 -עפעש טרעוװ ,גיוו סמענייא ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,דרע רעד וצ טפַאשקנעב

 -נַא ,רעדליב ןיא ןייגפיוא ןָא טבייה טפַאשקנעב יד סָאװ ,ןיז םעד ןיא רעשיר
 :ליפעג ןקידנגָאנ ןטמיטשַאבמוא ןַא ןיא טָאטש

 ,סײװ יא ךײט רעד ,יולב למיה רעד
 זײא רעקיטש עטסַאהעגנָא יד טא
 .ןירג ןעגײז טוװַא ןטעפש ןיא
 .ןיד ןוא קידרעייפ זיא לַארטש-הגבל רעד
 .דנור ןלײמ-ליײמ רַאּפ ליטש זיא סע
 דנואװ רעצרַאװש סכײט םעד ףױא
 .טיױה עײנ ַא ןָאטעגנָא ךיז טָאה
 .טיוטַאב סײװ זיא לימ ןופ טנַאװ יד
 ,טסעפ ווא טַאלג זיא געװ רעסײװ רעד
 .טסערפעגוצ רעגלַאװ ַא טימ יװ
 טשימעגוצ טײקסײװ רעד וצ טא
 .טשיג רערעמ .יולב לטניװק ַא זיא

 סיקינלָאר ןופ ערעפסָאמטַא יד ןטיבעג ךיז טָאה ליטס רעד יװ רעמ ךָאנ ןוא
 ןיא טנַאה עדייב ןייגע ןביוהעגנָא ןבָאה ?טנַאװ רעד ןופ חול; רעד ןוא רע ,דיל
 .(.ל .ג ,111 .ז "טינ סייוו'כ, עז) ."גנילירפ ןפור עדייב ,טנַאה

 טצילבעגפיוא ךעלדנע טָאה ץעגרע יװ רעדיל יד ןופ ןָאט ןיא טליפ ןעמ

 יד ןיא טָאה רע עכלעוו ןופ "ןפיש. ענייז ןבָאה ךעלדנע זַא ,"לַארטש-דסח, רעד

 וצ ןביוהעגנָא ךיז תמאב ,עינָאריא ליפױזַא טימ טדערעג רעדיל עקידרעירפ

 .(48 .ז ,"עליטש ענייז םימי עניימ, עז) ."דנַאל ןטשטניוועג , םוצ ןרעטנענרעד

 ןַא ?רעדיל עיינ, יד ןיא ןרָאװעג זיא ןבעל םוצ גנַאגוצ רעד רעבָא רָאנ טינ

 ַא ,רעקיאור רעמ ַא ןרָאװעג זיא טיוט םוצ גנַאגוצ רעד ךיוא ךָאנ ,רערעדנַא

 ,ןרעטלע יד וצ ןרעוו טלמַאזעגנייא ןופ ליפעג ַא רעמ טציא זיא סע .רעשילביב

 : החונמ ךָאנ טפַאשקנעב עטרימילבוס ַא ךיוא זיא סע .ןרעוװ טינ רַאפ קערש יו

 ,רעלעמש ץלַא ןרעװ ןגעװ ענײמ

 .רעטקורראפ ,רעפיט ץלַא -- ןלײה עגײמ

 ןסַאג עקיטכיל רעביא ײג ךיא

 .רעטקובעג ַא ןוא רעגערילרַאפ ַא

 ,ןעמיװש ןצ רעטרעװ ןָא ןעמוק סע

 .עמורפ א עכײװ ,עֶקיִדָאוג
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 ןשל סָאד ןעמונעגרעביא בָטה ךיא

 .עמוטש דךעלעבלעק ןוט ןספעש ךופ

 ,טײקדלימ טימ טקיטלעטרעביא ,ײז יװ

 (עטעלב ןא ןעקורמ ךיוא זיא ךַארּפש ןײמ

 ןטכַאורַאפ ןיאט זדלַאה ןײמ ,סרעײז יװ

 .ןסערטש ךיז טוט ןײלא ףלח םוצ

 יד .רעירפ סָאװ רעקיריל רעבלעז רעד ןבילבעג קינלָאד ָאד זיא יאדווַא

 ןַארַאפ .ךיז וצ ץנַאטסיד רעמ ריא ןיא ןַארַאפ ,ערעדנַא ןַא דעבָא זיא אפוג קיריל
 -סיוא ןייק טינ ןיוש זויא עיצאנגיזער יד .המכח ןוא תעדה-בושי רעמ ריא ןיא
 ךָאנ ,ּפָאק םעד ןגיובנָא רעמ ךָאנ ןקידסיעכהל וצ ןופ ,גנולפייווצרַאפ ןופ קורד
 -ַאנגיזער א ןיוש זיא סע .ּפעלק ןופ לגָאה םעד ןגעק ןלעטש ךיז רעטצישַאבמוא

 ןָאק סָאד .שינעטנעקרעד ןוא שינעדנעטשרַאפ רערעטיול ןוא רערעפיט ןופ עיצ
 סרעדנוזַאב רעבָא ,"רעדיל עיינ; יד ןיא ס'קינלָאר דיל ןייא ןופ טינ ןעז ןעמ
 רעדיל ענױזַא ןיא קורדסיוא םוצ סע טמוק שילביב שממ ןוא ףיט ןוא לָאלק

 ,118 .ז) רעמיוב ןשיווצ םיוב ַא ןייז ןוא דלַאװ ןיא ןייטש וצ זיא סע טוג יווע
 רעד, (לטייז ןבלעז םעד ףיוא) דיל ןשילָאבַארַאּפ ןכעלרעדנואוו םעד ןיא ,(,ל .ג

 םענייפ אזא טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,"ךיילג ךלמ ןגנוי ַא וצ זיא שטנעמ
 םיא ףיוא טרַאװ דרע לגרעב סעמעוו ,ךלמ םעד זיא ליואוו זַאק : קוסּפ ןשיריל

 דיל "ןעגנירג-קיכופ, ןטרַאצ םעד ןיא ןוא "ןוז רעסייה ןיא ,חעש-גָאטימ ןיא
 קינלַאר סָאװ ,רעדיל ןימ םענעי וצ טרעהעג סָאװ ,"הנבל רעד ייב ךיז ןרעל;
 ןעיורטרַאפ טינ ייז טסליוו ןוא ; ריד ןיא ךיז ןעלטרעצ/, ייז זַא ,ייז ןגעוו טגָאז
 : ?ריּפַאּפ םעד ןוא ןעּפ רעד

 .ה1ב7 רעד ןס ךיז ןרעל

 ,טײהרעליטש ןסאג ךרוד ןײג

 (ןרעה טיג טירט טגײד ןעמ לָאז

 .ךַײר עגײד ןעמענרטפ טי

 .הגבל רעד ןופ ךיז ןרעל

 (ײלַא חעש רעטעּפש ןיא ןייז

 ןקלָאװ ןדעי רעטניה ַא הא

 ,ןײגרעטווא עלײװ 8 ףיױט

 .הבבל רעד ןופ ךיז ןרעל

 -- טכעג עביוה סשדוח םעד יא

 ןדײש ןצ ךיז למיה ןטימ

 ,םכער ןײײז ריד יב לאז

 וע טָאה ,טנעָאנ ןעוועג קידנעטש ןענייז דיל ןייז ןוא קינלָאר ןעמעוו ,רעד
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 "רעדיל עיינ; יד וצ טמוק רע ןעוו ,דיירפ ןוא סונעג ןופ ליפעג רעדנוזַאב

 טיײנַאב ןייז ןעגניז ןָא טבייה קינלָאר ליפעג ךעלטנגוי ,שירפ ַא רַאפ סָאװ טימ

 ךיז ןפלָאהעג םיא; ןוא "טעבעג ןייז ןעמונרַאפ טָאה טָאג; יו םעד ךָאנ ,דיל

 ."גנוי ןוא קיטכיל רעדיוו טרעוו ץרַאה; ןייז ןוא "ןושל עשיפרָאד סָאד ןענָאמרעד

 יד שיטקַאפ ךיז טנפע םיא טימ סָאװ ,"ץרעמ שדוח רעד, דיל םעד ןיא

 זיא סָאװ ,טייקיטכיל יד שוחב שממ ןעמ טליפ ,"ןגיוא יד רַאפ יו; עירעס

 -יירפ ליפיוזַא דיל ןופ םטיר םעד ןיא ןַארַאפ .רעטכיד םעד רַאפ ןעגנַאגעגפיוא

 ,דליב וצ דליב ןופ טגנירֿפש גיוא עטכיולעגפיוא סָאד .טייקכעלגעװַאב עקיד

 ךיז ןָאק ןוא םייהַא טרעקעגמוא ןרָאי עגנַאל ךָאנ ךיז טָאה שטנעמ ַא ,תמאב

 .רעקקירוצ ןייז ןסירג סָאװ ןכַאז עשימייה יד טימ ןעיײרפנָא ןוא ןקיטעזנָא טינרָאג

 עקיזָאד יד טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,"ץרעמ שדוח רעד, דיל םעד ןיא

 : תורוש ריפ

 ףרָאד ןיא ןָא טמוק ץרעמ שדוח רעד

 .תורושב עקיכליה ווא עטיײרב טימ

 ,ג1 ווא קיטכיל רעדיװ טרעװ ץרַאה ןײמ

 .תורוש עֶקיזָאד יד בײרש ךיא ןעװ

 זַא ,טסייו רע .קנַאדעג ןיא וליפַא ,קרָאי-וינ ןיא ץלַא רעבָא ךָאנ קינלָאר זיא

 "רעדיל עיינ; יד ןשיווצ .םייה רעד ןגעוו דיל ַא דמערפ רעד ןיא טביירש רע

 סקינלָאר טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,רעדיל ענױזַא לָאצ ַא ןַארַאפ ךָאנ ךיוא ןענייז

 -עגיטינ ַא זיא רע זַא ,ליפעג ןייז טימ ,ןעגנובעלרעביא עשיגַארט עקידרעירפ

 ךישממ טרָאד ןוא ָאד ךָאנ זיא רע .החמש רעדמערפ ַא ףיוא טסַאג רענעטעב

 ךיז ןשיװצ ןצינערג ןעיצ ןיא ץלַא ךָאנ טלַאה רע .טלעוו רעד טימ חוכיוו ןייז

 רע טלַאה ,?ָאטינגָאקניא; ,"טָארַאב סטָאג ףיוא, רעדיל יד ןיא יװ .ערעדנַא ןוא

 -ַאקירַאברַאפ ןייא ןיא יו ןוא תומא-תלד ענייז ןיא ןעמױצּפָא ןייא ןיא ךָאנ ךיז

 ךיז רע טלַאה ,לָאמַא יו .טײקטרעדנוזעגּפָא ןוא טײקמַאזנייא ןייז ןיא ךיז ןריד

 ,"טירט עקינוז ריפ, .ךס ןייק טינ ףרַאד רע סָאװ טימרעד ןטסיירט ןיא ךָאנ

 ןיק טינ ףרַאד ךיא; :עז) ."דיל ןייז ןוא םיא רַאפ; גונעג זיא רע טגָאז

 ,.ל .ג ,121 .ז "ןטייוו עקיליימ

 עיינ; ךוב סָאד זַא ,םרוג זיא ןטלַא ןוא םעיינ ןופ שימעג רעקיזָאד רעד

 ןיא ּפַאטע-גנַאגרעביא ןַא ןלעטשרָאפ ךיז טימ ןתמא רעד ןיא לָאז ?רעדיל

 ,ןפַאש ס'קינלָאר

 רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא קינלָאר טָאה רעדיל לָאצ ַא ןופ ןעז ןָאק ןעמ יו

 -ילדנעצ ןוא רעקילדנעצ יד ףיוא טכירעג טינ ךָאנ ךיז ,ךוב סָאד ןבירשעג טָאה

 רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ טָאה רע סָאװ ,רעדיל עכעלרעדנואוו עיינ רעק

 ץלַא םיא ךיז טָאה סע ."םורד וצ רעטצנעפ ַא; ךוב ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ

 עטצעל ענייז ןענייז סָאד זַא ,ליפעג סָאד .ףוס רעד ןיוש זיא סָאד זַא ,טכַאדעג

 :זַא ןזיוועגסיוא םיא טָאה סע .טקיטלעוועגרעביא קרַאטש םיא טָאה ,געט
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 ירפרעדניא ןדעי . .
 . . ןָא טמוק גָאט רעטצעל רעד

 זַא ןוא
 גָאט םעד ןופ ןטײז עלַא ףױא
 | ...גנַאגרעטנואגעגוז זיא

 ןוא ןָא טמוק גָאט רעטצעל רעד זַא ליפעג םעד ףיוא רעבָא טקוקעג טינ
 טָאה רע ,דיל רעדנַא ןַא ןיא טגָאז קינלָאר יו סָאװ םעד ףיוא

 טיוט םעד .. 2 2 2 2 2
 .טּפַאטעגנָא קיבײל ױזַא
 דייװעגניא ענײמ ןיא טציז רע
 טּפַאלק קפוד ןײמ ךרוד טא

 (.5 .ג 140 .ז

 רעקרַאטש ליפ "רעדיל עיינ, יד ןופ עטסרעמ יד ןופ קפוד םעד ןיא ןעמ טרעה

 שיזיפ זיא רע ןעוו ,ןַאד אקווד טָאה קינלָאר .טיוט ןופ יו ןבעל ןופ ןּפַאלק סָאד

 ַא רע טקידנערַאפ טסיזמוא טינ .טילבעצ שירעפעש ךיז ,קנַארק קרַאטש ןעוועג

 עשירעגָאזנָא ןוא עקידרעטייה עקיזָאד יד טימ ןבייל ינַאמ טעמדיוועג דיל

 : תורוש

 ןמעפש רעצוז ןיא ,געט'רבדמ ןיט

 ...טילבעצ םיוב-רעדיל ַא ךיז טָאה

 םעד ףיוא גָאזנָא ןַא ןעוועג זיא "רעדיל עיינ, ךוב סָאד זַא ,רימ ןסייוו טציא

 קינלָאר ואוו ,"םורד וצ רעטצנעפ ַא; ךוב םעד ןיא ?םיוב-רעדיל ןטילבעצ;

 ןרָאװעג יירפ ,ןעגנומיטש עקידנקירד יד ןופ ןרָאװעג יירפ ןצנַאגניא טעמכ זיא

 ,טײקדמערפעגּפָא ןוא טייקירעביא ןופ ליפעג םעד ןוא ליפעג-תולפש םעד ןופ
 ןוא ןלָאמ וצ גנוגיינ עטלצרָאװעגניײא ןייז ,ליפעג שירעלטסניק ןריובעגנייא ןייז
 ןייז טכיורבעג טינ רעמ טָאה רע .טנַאהרעביױא יד ןעמוקַאב ןבָאה ,ןרעדליש
 ,טלעוו רעד טימ ןהנעטוצסיוא ךיז ,ןדייל ענייז ןקירדוצסיוא לטימ סלַא טסנוק
 טָאה רע .ןשטנעמ ייב ןוא טָאג ייב םימחר ןטעב וצ ןוא ךיז ןגעוו ןענָאמרעד וצ
 :ליצ ןלעניגירַא ןוא ןכעלטנגייא ריא רַאפ ןכיורבעג וצ ןביוהעגנָא טסנוק ןייז
 ןופ רעגייטש-סנבעל ןשימייה םעד ,טפַאשדנַאל עשימייה יד ,רוטַאנ יד ןלָאמ וצ
 טרעגעג קידנעטש זיא סע עכלעוו ןופ ןוא ןסקַאװעגסױרַא זיא דיל ןייז עכלעוו
 םעד טּפינקרַאפ קירוצ קינלָאר טָאה "םורד וצ רעטצנעפ םעד ןיא .ןרָאװעג
 -ליב ןלָאמ ןעמונעג קירוצ ,דיל ןשיריל-שיּפע ןייז ןופ םעדָאפ םענעסירעגרעביא
 ,גנוקידירפַאב ןוא דיירפ רעטסקינייװעניא רעפיט טימ ןבעל ןשימייה ןופ רעד
 טיױמ ןלופ ַא טימ טיירג זיא רע יװ ןקינלָאר ייב ןעמ טליפ לָאמ ןטשרע םוצ
 ,בוט יכב ןגָאז וצ

 א
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 םורד וצ רעטצנעפ ַא

4 

 ,סײהַא ןעײג ןעלנאדעג ענגײמ

 ףָאש ןא רעדניר סעדַאטס יװ

 םיו טײב טײטש ןוז יד ןעװ

 .ףוס סײב דיט גָאט רעד ןא

 םיורט ןיא טא טטַאװ ןיא

 ...םײהַא ײז ןעײג

 יד ןביירש םייב טליפעג טָאה קינלָאר סָאװ דיירפ ןוא גנוקידירפַאב יד

 ,ןופרעד ייר רעטשרע רעד ןיא ךיז ןעמענ "םורד וצ רעטצנעפ ַא, ןיא רעדיל
 ןרעדליש ןוא ןלָאמ וצ ליפעג ןייז ןָאק רע ואוו ,םייח רעד ןיא קירוצ זיא רע סָאװ
 ןוא עלופ ענױזַא ןענייז רעדליב יד .קורדסיוא ןטסיירפ ןוא ןטסלופ םעד ןבעג

 טרעדלישעג ןוא ןלָאמעג ייז ןיא טרעװ סָאװ סָאד יו ךיילג ,עכעלריפסיוא
 ,ןגיוא יד רַאפ שממ לעופב עקַאט רָאנ ,"ןגיוא יד רַאפ יוו, טינ ןענַאטשעג טלָאװ

 -עג טשינ ןגיוא יד רַאפ ךעלריטַאנ ןכַאז יד ןענייז ,רעבָא תמא רעד ןיא
 -עניא ןטימ רע טעז ,טעז רע סָאװ .ןורכז ןופ טּפעשעג זיא ץלַא .ןענַאטש
 -עטניא ןעוועג טלָאװ טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאכיטּפ ןייר ַא ןופ .גיוא ןטסקיניײװ

 ןבָאה רעדליב יד ןלומיטס עכלעוװ רעטנוא ןוא ױזַא יװ ,ןסיוו וצ טנַאסעד

 -םיוא ןענייז ןעמ טעז רעדיל יד ןופ לייט .ןורכז ס'רעטכיד ןיא טכיוטעגפיוא
 :סעיצַאיצָאסַא יּפ לע ןעמוקעג

 ףיױה סםוב סָאװ רעטצנעפ סםײב ץיז ךיא

 ףױרַא פערט יד טימ ןעײג סע :עז א
 ןָאטעגנָא ןסײװ ןיא ןשטנעמ ײװב

 -- טנעה יד ןיא ןטשרַאב ןטלַאה יז
 ןטגעװ יד ןטײװ סָאװ רעברַאפ ןענגײז סָאד

 .ןעגָאמרעד וצ ןָא רימ ךיז טביײה סע
 ,ָארג רעגירג ַא ,ררע רעדנט ןַא

 -- זָאלג יװ טַאלג א טײרב רעסַאװ ַא

 .ןרָאמ ןב רעצוז רעד ןעצמוקעג

 ,לימ סגטַאט ןײמ ,זוה סגטַאט ןײמ
 -- ליטש ןוא ליופ ןרעדור רעגײטש ײװצ

 ,ֿפָארא ,ףיֹורַא ץלַא טײג שטנעמ ַא
 ,ֿפָאק ןפױט לטסעמ ַא טלַאה רע

 (11 .ז גנורעניארעד)

 ןעמוקעגפיוא זיא דיל םעד ןיא גנורעניארעד יד ױזַא יװ רָאלק זיא סע
 טלַאטשעג סָאד ןורכז ןיא ןפורעגסיױרַא ןבָאה רעדיילק עסייוו יד ןיא רעברַאפ יד
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 ,רעדיילק עקילעמ עסייוו ןיא ּפָארַא ןוא ףיױרַא טייג סָאװ ,ןשטנעמ םעד ןופ
 גנונַאמרעד יד סָאװ זיא טסנוק סקינלָאר ןֹופ טסייג םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 ןופ טייקסייוו יד .ןעגנוגערנָא עכעלױשנָא ,עכעלניז ךרוד ןפורעגסױרַא טרעוו
 ,רענלימ יד ןופ טייקסייוו יד ןורכז ןיא סױרַא טפור רעברַאפ יד

 ,ןעגנונָאמרעד ןגעוו רעדיל ,"םורד וצ רעטצנעפ, ַא ןיא ךיוא רעבָא ןַארַאפ
 ןיא ,לשמל ,יוװ ,לומיטס ןקיטנָאק םוש ןָא ,טכירעגמוא יװ ,ףיוא ןכיוט ייז סָאװ
 : ןצנַאגניא ןריטיצ טייקצרוק רעד בילוצ ןָאק ןעמ סָאװ ,"ור, דיל םעד

 טגײלעגוצ עלײװ ַא ףיוא ךיז טָאה גָאט רעסיײה רעד
 .טלעװ עצגַאג יד ךיז טָאה טורענּפָא רא
 גג8ג רעדער יד יװ ,למיח ןופ רעדער יד
 .טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה לימ ןופ
 (דימש רעגײטש יד ךיז ןבײלק רעגלימ יד)
 .רעל ווא סײװ זיא געװ רעד
 גנַאל ןטסרָאיװ ףיוא רופ ןײק טיג טעז ןעמ
 די רעדָא יג ןקידנעײגּכרוד ןייק טיג וליפַא
 .רעװש ןעגײז ןעמערב סגָאט םעד .גָאטײב ירד זיא סע

 -ןראומעמ סָאװ סניוװַא סעּפע ,גנונַאמרעד ַא ןֿפורנַא דיל אזַא ןעמ ןָאק
 רעד סָאװ סעּפע זיא סָאד זַא טינ קפס ןייק זיא סע !?ןענעכייצרַאפ רעביירש
 רעטסירפ ןייז ןיא רשפא ,לָאמַא רָאג טבעלעגרעביא ןוא ןעזעג טָאה רעטכיד
 ,דליב שיטעַאּפ א ,דיל א רָאנ ,גנורעגיארעד ןייק טינ זיא סע רעבָא ,טייהדניק
 ןגָארטעגמורַא גנַאל-ןרָאי ךיז ןיא טָאה רעטכיד רעד סָאװ סעּפע רעכיג זיא סע
 ןרָאװעג ףייר גָאט םענייש ַא ןיא זיא סָאװ ןוא דיל שיריל ַא וצ גנוגערנָא ןַא יו
 רעדיל עניױזַא ךס ַא ןַארַאפ .ןוקית ןשיטעָאּפ ןוא ןשירעלטסניק ַא ןגָארקעג ןוא
 ןסיוא ױזַא טינ זיא קינלָאר זַא ןוייוו סָאװ ,"םורד וצ רעטצנעפ ַא םעד ןיא
 ,םייה רעטלַא רעד ןופ תונורכז ענייז טימ טלעוװ רעד טימ ןלייט וצ ךיז ןעוועג
 ןקינָאגנַאל ןייז ןכעלקריװרַאפ ןוא ןגָארטרעבירַא ןיחַא ןיילַא שירעטכיד ךיז יו
 יו סָאװ ,דרע רעד וצ בוח ןשירעלטסגיק ןייז ןליפרעד ,םולח ןשירעלטסניק
 | ; טגָאז רע

 טברטעג ןטאט ןײמ ...ןופ בָאה ךיא ...

 ...טבראפעג ןברַאפ עטסעב עגײמ טימ ןוא

 (.ל .ג ,208 .{ ,ררע עז)

 יד ןענייז "גנונָאמרעד, ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ רָאנ וליּפַא רעבָא
 רעסיוועג א טרעדלישעג טרעוװ ייז ןיא סָאװ ,םעד טימ רָאנ טינ קיטכיוו רעדיל
 סָאװ םעד טימ ךיוא רָאנ ,טײהעגנַאגרַאפ רעטייוו רעד ןופ דָאזיּפע רעדָא ,טקַאפ
 ןוא ןליפעג יד טקירדעגסױא ןפוא ןשיריל-ףיט ַא ףיוא ייז ןיא ןרעװ סע
 ,טייצ רענעי ןיא טשרעהאב רעטכיד םעד ןבָאה סָאװ ןעגנומיטש
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 ןופ ןרעטסומ עטסעב עמַאס יד ןופ סנייא ,"הפרש יד, דיל םעד ןיא
 סקינלָאר קורדסיוא םוצ רָאלק סרעדנוזַאב טמוק ,טסנוק-גנונָאמרעד סקינלָאר

 ךיוא רָאנ ,עמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ םעד ןיא רָאנ טינ ןענָאמרעד ךיז ןענָאק
 :טבעלעגרעביא ןוא טליפעג טָאה רע סָאװ םעד ןיא

 ..רַאּפעג טפור סָאװ ,טָאלג'רעטסיולס וכיוה םעד טיג
 .ןרַאשזָאּפ .יירשעג םענעגיוצעגסיוא םעד טינ ןוא
 ;גָאטײב םענגעקורט םענעי ןיא טרעהרעד ךיא בָאה סָאג ןפ
 ,טנעה רעטרעדנוה יד ןיא טײקליטש עקידמיצולּפ יד רָאג
 רעטַאלּפ םעד ןוא טכַאמעגוצ תורמג יד ןבָאה סָאװ
 רעטעלב ןופ
 גָאי םעד וא
 רימ ייברַאפ
 רימ רעטלַארּפעגסױא רעד וצ
 !טנערב סע :ןעירשעג טײקמוטש טימ ןבָאה
 .טדנעװעגּפָא טיײקגעגָארטרַאפ ןיימ ןופ ךימ ןוא

 ףיוא שירעלטסניק ױזַא ןבעל סָאװ ,ןלַאטעד עכעלרעדנואוו יד רעסיוא
 עיצקַאער עלענָאיצָאמע יד ןבעגעג תורוש עטשרע יד ןיא ןיוש זיא ,דליב סָאד
 םעד ךָאנ דלַאב .דיל ןצנַאג ןיא ןעמ טליפ עיצקַאער עקיזָאד יד .רעטכיד ןופ
 ,אפוג שינעעשעג יד ןלַאטעד עשיטסילַאער ךס ַא טימ רעביא טיג קינלָאר יװ
 ןַא גנונָאמרעד רעד ןופ טכַאמ סָאװ םעד וצ ,רקיע םעד וצ רעביא רע טייג
 :דיל שיריל טכע

 טכַאנ רעד ןופ שיגרעטצניפ רעד ןיא
 ,רָאװ רעד ףיוא יװ ,ןעזרעד ךיא בָאה
 ,טכַאעבלַאז דניזעג ַא טָאטש ןופ טײז רעטײװצ רעד ףיױוא
 .רָאה עטיור יט טימ לדײמ ַא ײז ןשיװצ
 טָאמש ןופ רָאזָאד רעד ןעװעג טלָאװ ךיא יװ
 ןגָארט רע טוט גרָאז סנעמעלַא סָאװ
 טָארט ןטגַאװעג טימ טזָאלעג ךיז ךיא בָאה
 .ןגָאי סַאג רעגנַאל רעד רעביא
 רַאפעג ןוא ןײּפ טימ ךיז קידוצײר א
 ,רַאשז ןסײה ןרעביא ןפָאלעג ךיא ןיב
 ,ןגיוצעגרעבירַא ןגיוא יד רעביא קָאר םעד
 .ןגױא יד רַאּפ ײװצ דעלטלעּפש טימ
 ןטרָאד ןוא ָאד טרעכיורעג ךיז ןבָאה סע
 .טרָאג ַא ןופ דרעשז ַא ,בוטש ַא רפ שורב ַא
 ,טיױר ןוא סײה ןעגנַאהעג זיא טפול יד
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 .טיוט ןופ דלעפ סָאד טכַאלש ַא ךָאנ יװ
 -- טגָאטעג טָאה טלעװ רעדײא ןעוופעג ײז בָאה ךיא
 .טגָאיעגרעטנוא טָאה םיּפ יד ץרַאה סָאד
 ןָאק יא טלעטשעג ןבעל ןײמ בָאה ךיא לײװ ווא
 ןֶא טלָאמעד ןוּפ ריא וצ ךיז ךיא בָאה
 ,דנַאגַאכָאג ןרָאי ףיוא ןדנוברַאּפ
 .טנַאה רעגעגײא רעד טימ טצנַאלפעג םיוב א וצ יט

 ןַא ןופ טייקשיופ רעד טימ ןבעגעג ָאד ןיא דָאויּפע רעצנַאג רעד

 שיגָאלָאכיסּפ ןוא טנַאסערעטניא סרעדנוזַאב .גנובעלרעביא רעקיטשרָאקָא

 רעד טרעדלישעג זיא ,רָאמוה ןליטש ןסיוועג ַא טימ וליפַא ןוא ,ןטלַאהעגסיוא

 לדיימ םעד ייב טייקשידלעה ןייז טימ ןעמענוצסיוא לגניי ןגנוי םעד ןופ גנַאלרַאפ

 ןייז טינ לָאז גנורעדליש יד יוװ שיטנַאמָאר ןוא שיריל ."רָאה עטיור-ףיט, טימ

 דליב סָאד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ןטייהלצנייא יד .שיטסילַאער סיואכרוד יז זיא

 רעבָא זיא ןעמַאזוצ ץלַא ,ןושל סָאד ךיוא ױזַא .עטסכעלנייוועג עמַאס יד ןענייז

 -ומ רעכעלרעייפ ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,טצנַאגרַאפ ןוא טלמַאזעגפיוא שימטיר

 ,ליפעג שיריל וויסנעטניא ןוא קיאורמוא ןַא טימ ןעמונעגכרוד ןוא טײקשילַאקיז

 טלעטשעגנעמַאזצ ןענייז "םורד ֹוצ רעטצנעפ ַא; ןיא רעדיל עלַא טעמכ

 ןעמענרַאפ ןלַאטעד:רעגייטש יד .ןשינעעשעג עכעלגעט-נָאט עשיאַאזָארּפ ןופ

 טייקידוועגניז קינייװ ױזַא טימ ןבעגעג ןענייז ןוא ץַאלּפ ןסיורג ַאזַא רעדיל יד ןיא

 -רַאפ ןעמונעג טָאה קינלָאר ןעוו בייהנָא ןיא זַא ,גנוריטנעצקַא רעשיטעָאּפ ןוא

 .עזָארּפ טימ ןָאט וצ ָאד טָאה ןעמ זַא טניימעג ןעמ טָאה רעדיל יד ןכעלטנפע

 :יװ ?שיטעָאּפ, טינ ױזַא דיל ַא ןבייהוצנָא ןקָארשעג טינ ךיז טָאה קינלָאר

 םיױרַא טײג ןעמ זַא ,סעמרַאװ ךָאנ תבש

 .סײײה ווא קידמַאז רבדמ 8 יװ געװ רעד זיא
 .ײברעד דלַאב זיא לטירב עטשרע סָאד רעבָא

 ,(157 .ז ,"ענעשעק ןופ טיורב)

 ַא ןָא ,ךעלריפסיוא-שיאַאזָארּפ ױזַא ,ןעניגרַאפ ךיז טנָאקעג ךיוא טָאה רע
 -כַאבָאַאב רעטוג טימ ןזיולב רָאנ ,גנוריטנעצקַא רעלענָאיצַאמע ןָא ,ןוגינ ּפָארט
 ןשימהב, ַא ןגעװ דיל ַא ןיא ןלייצרעד ,רָאמוה-רעגייטש ןוא טּפַארק-גנוט
 ;לימ רעד םורַא טעװעדָאהעג טָאה החּפשמ ןייז סָאװ "דניזעג

 םעדַאיד ןסײװ ןטימ וק עטיור סרעדורב ןײמ

 .ײװצ רענרעה עטקַאטעג ווא ּפָּטִס םעגײלק ופיוא

 ,ןעועג עקרעטלַאהסיױרג ַא

 יז יװ ךיוא ןוא עגײמ ןירעגעוװש יד יװ יֹזט

 ףרָאװ ַא ,סױטש ַא ןעגנַאגעג ואװַא :עטכעלש ַא

 .(ףרָאד רעדנא ןֶא ופ טכַארבעג יז טָאה ןעמ)
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 יד ןופ רעדיל עטקיטעזעגנָא-עלענָאיצָאמע ,עקידוועגניז טימ ךיילגרַאפ ןיא
 יד ןופ רעדיל רצמה-ןמ ענעגייא סקינלָאר טימ וליפַא ךיילגרַאפ ןיא ,"עגנוי;

 .עזָארפ יו ןעגנולקעג טינ רועיש תמאב רעדיל עיינ יד ןבָאה ,ןרָאי עקידרעירפ
 -רעד זיא יז .עקידנסיורד ַא זילב ןעוועג רעבָא זיא טײקשיאַאזָארּפ יד

 ביוא ,רעמַארעג רעד ןיא ,םטיר ןופ טייקיירפ רעסיורג ַא ןיא ןענַאטשַאב טשרקיע
 סָאד טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סָאװ ,עפָארטס רעד ןופ עיצקורטסנָאק רעזיול טינ
 יד ןענייז ,רעבָא ךות ןיא .ןלַאטעד עשיטסילַאער רעמ סָאװ ןעמענניײרַא ןענָאק

 -ליש עקידתומימת עכעלריפסיוא ערעייז טימ קיטכיוװ רָאנ טינ ןעוועג רעדיל

 רעשיריל רעד טימ ,טײקשיטעָאּפ רעייז טימ קיטכיװ ךיוא רָאנ ,ןעגנורעד
 וליפַא טפָא ןרעכעה ַא וצ דָאזיּפע ןטרעדלישעג םעד ןבייהרעד ןטימ ,עיצַאמע
 ,טײטַאב ןלַאסרעװינוא ןוא ןשילָאבמיס

 יו ?םורד וצ רעטצנעפ א; ןיא דיל ןייא ןייק ןַארַאפ טינ טעמכ זיא סע
 ןיא ןעזסיוא טינ לָאז סע שיטסירַאומעמ יװ ,ןבייהנָא טינ ךיז לָאז סע שיזַאָארּפ

 ןופ עפָארטס-סולש ַא טימ ןקידנערַאפ טינ ךיז לָאז סע זַא ,ןפָארטס עטשרע יד
 ,גנומיטש ןוא ליפעג טימ לופ ,טייקוויסנעטניא רעשיטעָאּפ רעפיט

 סָאד יװ ,רַאטנעמָאק ןשיריל ַא טימ גנונָאמרעד יד ךיז טגידנערַאפ לָאמַא
 ױזַא יו טלייצרעד טרעוו סע ואוו ,"קעלפ ַא; דיל עשידיי-ףיט ןוא עשיטע-ףיט

 -עפ ענייז ןופ םענייא וצ ןענעקרעד ןזָאל טלָאװעג טינ ךיז טָאה רעטכיד רעד

 : רעייג-רעזייה ַא ןרעו וצ קילגמוא םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,סרעט

 ,פיל רעטלצנָאװַאב ַא טימ לרוסב ַא ןױש

 ,העש רעקיטכַאגרַאּפ ,רעדלימ ַא ןיא
 וה ןשינכש ַא יא קידנעמוק ,ךיא בָאה
 ,טײװ טסרָאיװ קילדנעצ ײװצ ףרָאד ַא יא
 רעטעפ ןטרעטײװרעד ןײמ ןעזרעד
 : טײז םייב עברָאט רעד טימ ןציז
 טנַאה רעטכער רעד ײב ןקעטש םעד ןוא
 .טײלעמירַא ךעלגײװעג ןציז סע יװ
 טנעקרעד דלַאב רעטעפ ןײמ בָאה ךיא
 .טדנעװעג טינ םיא וצ םינפ ןיײמ רעבָא
 .טכַארטעג ךיז ײב קיטײװ ַא טימ בָאה ךיא
 ,טײרב ןא סיורג ױזַא ךָאד זיא טלעװ יד
 ,ָאד טָא טקנופ ןוא טגײה דָארג סָאװרַאפ
 ,טנעװ עכעלטגיײרּפ עקיזָאד יד ןשיװצ

 ? טיורב ןסואימ ןייז ךָאנ טזָאלעגּפָארַא ךיז רע טָאה

 ,טקעדרַאּפ רע טגיל ץַאל ַא רעטניה ץעגרע

 ,סעלּפ רעד געגנַאגרַאּפ טיג זיא רע רעבָא

 .טקערטשעגסױא טינ טנַאה ןײמ םיא בָאה ךיא סָאװ
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 עשיריל יד זַא ,קורדנייא םעד ,רעדיל יד ןענעייל םייב ןעמ טָאה טפָא
 זַא :דיל סָאד ןביירש ןתעב ןקינלָאר ייב ןעמוקעגפיוא טשרע !יא גנומיטש
 םעד תעב רעבָא ,גנורעניארעד ַא ןביירשפיוא זיולב טלָאװעג רע טָאה הליחתכל

 ַא ןפורעגסױרַא ,םיא ןיא טעָאּפ םעד טקעוועגפיוא גנונָאמרעד יד טָאה ןביירש
 טימ ןָא ןּפַאז ןוא ןטכױלַאב ,ןכייוורַאפ סָאװ ,ןעגנומיטש ןוא ןליפעג ןופ םָארטש

 .עטרעדלישעג סָאד קיריל רעפיי
 -ריפסיוא רעשיאַָאזָארּפ ַא טימ שממ זיא ץלַא ואוו ,"דירַאי ַא; דיל סָאד

 ליפיוזַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,עפָארטס ַא טימ ךיז טקידנע ,טרעדלישעג טייקכעל
 ןוא טרירטנעצנָאק:ךעלדליב יוזַא זיא ןוא טפַארק-גנולעטשרָאפ עשיטעָאּפ
 שיטסימ זיא סָאװ סעּפע טימ תורוש יד ןופ עייוו ַא טיג סע זַא ,לופסגנומיטש
 : שילָאבמיס ןוא

 ,גערב ןליזָטרִג ןטימ רעטײװ ,רעטײװ ןא

 ףָאש ךיז ןעטַאּפ סע .טכַאגרַאּפ רעליטש זיא

 ןציפש רעגניפ יד ןשַאװ רעמײב ןוא

 ןצילב ךעלשיפ ןוא ,ךײט ןעטטילּפ ץא

 ףוס רעד זיא ָאד .רעבײלירעבליז טימ

 געװ רעשידלעפ ַא .טלעװ ןופ ,טָאטש ןופ

 .תעװא טײקטײװ רעטוגטקַאבמוא ןיא טריפ

 ,ןטנעמָאמ עשיטעָאּפ-טכע ענעביוהרעד ענױזַא זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע
 -רַאפ רשפא הליחתכל ןענייז סָאװ ,רעדיל ןיא ןייז טלָאמעג טנָאקעג טינ ןטלָאװ
 רעטכיד ןייק טינ טייטש ייז רעטניה ןעוו ,תונורכז עכַאפנייא יוװ ןרָאװעג טכַארט
 .ןבעל ןופ םענַאב ןפייר-שירעלטסניק ןכעלטייהנייא ןוא טמיטשַאב ַא טימ

 ןפוא םעד גנוטיײדַאב עשיטסימ ןייק טינ ריש וצ טביירש אפוג קינלָאר
 םעד רַאפ ףיוא רעטעּפש ןרָאי טימ ןעייג ןוא ןורכז ןיא ןייא ךיז ןצירק ןכַאז יו
 .טעטילַאער ערעכעה ןוא עיינ ַא יו רעטכיד ןופ גיוא ןטסקינייװעניא

 ןייק טינ טָאה ןבעל ןיא טעשעג סָאװ ץלַא זַא ,וליפַא םיא ךיז טכוד טּפָא
 "רַאפ ןוא רעטכיד ןופ ןורכז ןיא ךיז ןצירקרַאפ וצ זיולב יװ ,תילכת רעדנַא
 ןוא עטסנעש סקינלָאר ןופ םענייא ןיא .רעדליב-טרָאװ ןיא ןרעוו וצ טקיביײא
 רָאלק סרעדנוזַאב סָאד טמוק ,"גָאטײב תבש ַא; דיל םעד ןיא ,רעדיל עטספיט
 : קורדסיוא םוצ

 .גָאטײב תבש רעסייה ַא

 -- לריופ ךיז טײרד ליצידַאר יד

 גרַאק זיא ךײט ןיט רעפַאװ סָאד

 ,ֿפָא ךיז ןעור רענלימ יד

 .וייוה עצנמג סָאד טפָאלש סע

 יהו} ווא ךדאװ ןיב רעגבײא ךיא

 .גרַאב םוצ טריפ סָאװ געװ םיב
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 ליגק 8 ביוטש ךיז טלטײק סע

 סיוא ךיז טלײש ליטק ןפ א

 ּפָאק רעסטַאנ סלדניה ַא יט

 ײֵא םענעכָארבעגפױא םעד ןופ

 ,'ףיוה, ןפ רעטײר 8

 .ךרע יד טרעמַאה רע
 .טניװ רעד טגָארט רָאה סרעטײר םעד
 ;ךיוב סדרעפ ןיא ןרָאֿפש סרעטײר םעד
 ,ךיי יװ םיוש רעסײװ
 .טניר לױמ סדרעפ ןופ
 ?ףיולעג רעד זיא סָאװ
 ?גָאיעג רעד זיא סָאװ וא
 ,טנערבעג טינ טָאה ץַאלַאּפ רעד
 ,טנעװ סרעײש םעד ןעײטש טסעפ
 ןלַאטש יד ןיא יִק יד -- לנַאג ןוא
 ןלַאפעגנײא זיא םיא -- שרעדנַא טינ
 ןורכז ןיימ ןיא ןצירקרַאּפ וצ
 .רָאי עלַא ףיױוא טלַאטשעג ןייז

 ןגעוו קידנדער ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןײטשטַאלג בקי יוװ ,ןַארַאפ זיא ָאד

 ?ףכעלדנעטשרַאפמוא סָאד ,ןבעל ןופ קיטסימ יד; דיל םעד

 קינלָאר זיא רעדיל ערעדנַא ליפ ןיא ךיוא רָאנ ,דיל םעד ןיא רָאנ טינ ןוא

 רעטניה טייטש סָאװ ,כעלדנעטשרַאפמוא ןוא ןשיטסימ םעד וצ ןעגנַאגרעד

 ,גנוניישרעד-רוטַאנ רעדעי רעטניה ןוא ,טקַאפ-סנבעל ןדעי

 רעדיל עקיטכיל

 רעדיל לָאצ רעניילק ַא ףיוא ךיז ןלעטשּפָא ןטימ זַא ,ןגָאז וצ רָאּפשרַאפ ךיא

 ןענייז סע .ךוב סָאד טּפעשעגסױא טינ ךיא בָאה ,"םורד וצ רעטצנעפ ַא, ןופ

 ףיוא ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןענידרַאפ סָאװ ,ךוב םעד ןיא רעדיל גונעג ןַארַאפ ךָאנ

 ןוא טשודיחרַאפ סָאװ ,סעּפע ןַארַאפ זיא רעדיל יד ןופ ןדעי ןיא .ןלעטשּפָא ייז

 -עמוא זיא רעדיל לָאצ רעטסערג רעד ןופ טייקשירעלטסניק יד .טרעטסײגַאב

 םענעביוהרעד ַאזַא טימ ןעמונעגכרוד ןענייז ןעגנורעדליש יד .,עפייר ַא םוט

 סעּפע .סונעג ןשיטעטסע ,ןכעלניז ַא זיולב יו רעמ לָאמוצ טָאה ןעמ זַא ,טימעג

 טימ רָאנ ,רעדיל יד טימ טינ ןָאט וצ ָאד טָאה ןעמ זַא ,ליפעג סָאד ןעמ טָאה

 סקינלָאר ןעמונרַאפ תמאב טלָאװ ,"?רעדיל ןופ טָאג; רעד יו ,םיבוט םישעמ

 :ןביירש וצ טגיליװַאב םיא ןוא טעבעג

 רעדיל עליטכיל.......,,

 ,דלעפ ןיא ןעניגַאב יוט רעקיטכיל יװ
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 רעדירב עקילײה עקיטכיל ןא עסײװ יװ

 .טלעװ ערעטצניפ יד ןזײלרעד ןעײג סָאװ

 רעטצנעפ ַא; ךוב םעד ןיא רעדיל-גנונָאמרעד עוויטפירקסעד יד ןיא רָאנ טינ ןוא
 -נעװנָאק רעמ יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןכייה עיינ טכיירגרעד קינלָאר טָאה "םורד וצ
 -שיריל סָאד .ןרענַאשז ןוא ןסָאמ-ןזרעפ ,ןעמטיר עלענַאיצידַארט ןוא עלענַאיצ
 סָאװ ןוא טכירעגמוא ןיײלַא רעטכיד ןרַאפ טמוק סָאװ דיל סָאד ,דיל ענַאטנָאּפס

 ךיוא זיא ,ןפַאש סקינלָאר ןופ ןזַאפ עלַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא
 ןענייז ןימ םעד ןופ רעדיל עקידרעירפ יד רעבָא ביוא .ךוב םעד ןיא ןַארַאפ
 ןלופנייּפ ןפיט א ןופ טימ רעד ןיא יירשעגסיוא רעקידמיצולּפ ַא יוװ ןייוועג רעכיג

 רעטצנעפ} ַא ןופ רעדיל ענַאטנָאּפס עטריריּפסניא יד ןיא זיא ,ןגייווש ןקיטכַאנ
 יד ןיא ןגעלעג גנַאל זיא סָאװ סעּפע יו ןליפרעד ןופ דיירפ יד ןַארַאפ "םורד וצ
 -ָאנג; ןָא ןעמוק רעטרעוו ןוא ףיוא ץילב ַא לָאמַאטימ טיג ןורכז ןופ ןשינעפיט
 -גנומיטש-שיטעָאּפ סָאד ,עקידרקיע עמַאס סָאד סיוא ןקירד ןוא "עמורפ ןוא עקיד

 : ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,עלופ

 ףעצ זיא רעגײז רעד
 טכַאנ 3 סיטיײרפ זיא סע
 ןעז סױורַא ײג ךיא
 .טכַאג יד טוט סָאװ
 ,העש עטעּפש ַא

 ,ףײטש זיא יש רעד
 ,ָאלב --- למיח רעד
 .ףייר --- תנבל יד
 ךיײלג עריװ ַא יװ
 -- טקַארט רעסײװ זיא

 ךײט ןפױא זײא רעד
 .טקַאגק א ןיײא טלַאפ
 ןרעטש ענירג ײװצ
 יינש ןטײװ ןפױא
 ןרעה שזַא ןעק ןעמ
 .ײרטעג שיפלעוװ
 ןלַאּפש עטעסַאנ ןופ
 ,טכַארבעג דלַאװ ןופ
 ןלַארטש ּפָא טָאלש
 .טכַאנ רעד ןיא

 יד טגיל רעדיל עשירעלטסניק ערעדנוזַאב לָאצ רעד ןיא ױזַא טינ רעבָא

 עצנַאג סלַא סָאװ םעד ןיא יו ,"םורד וצ רעטצנעפ ַא; ךוב םעד ןופ גנוטיײדַאב
 .עמַארד-סנבעל סקינלַאר וצ טקַא רעטפניפ ןימ ַא ,לַאניפ ןימ ַא ךוב סָאד זיא
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 -עג קידנעטש זיא םעד ןופ לַאירעטַאמ רעיור רעד סָאװ ,ןפַאש סקינלָאר
 טמענ ןעמ ןעוו ,ןעגנובעלרעביא עכעלגעטיגָאט ענייז ,טייקכעלקריוו יד ןעוו
 טינ ,ןזיװעגנָא ןיוש בָאה ךיא יװ רָאפ ךיז טימ סע טלעטש ,עצנַאג ץלַא סָאד
 ןכעלטייהנייא ןַא טָאה'ס .רעדיל ערעגרע ןוא ערעסעב ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא רָאנ

 -ַארד עייר ַא טימ ,עיײּפָאּפע עשיריל ןימ ַא ,קרעוװ ץנַאג ַא זיא סע ,רעטקַארַאכ
 טינ טָאה קרעװ םעד רַאֿפ "עלובַאפ" יד תמא ,ןטנעמָאמ עשיגַארט ןוא עשיטַאמ
 רַאפ טָאה טפַארק ערעכעה ַא .טכַארטעגוצ רעדָא ,טסַאפרַאפ ןיילַא רָאטױא רעד
 גנוזייל ַא ןכוז ענעגייא סָאד ןעוועג רעבָא זיא סע .?עלובַאפ, יד טסַאפרַאפ םיא
 רעד ,טָארַאב סדיל ןפיוא ךיז ןזָאלרַאפ סָאד ןעוועג זיא סע --- ,געווסיוא ןַא ןוא

 -עג ןקינלָאר טָאה סָאװ ,גנוטכיד ןופ טפַארק רעשירעזיילרעד רעד ןיא ןביולג

 רעקקירוצ ןשירעטכיד ןייז וצ ,עמַארד-סנבעל ןייז ןופ גָאליּפע םעד וצ טכַארב
 ,םייהַא

 "סנבעל ןייז ןקידנורוצסיוא ױזַא רעטכיד ןשיריל ַא טגנילעג סע ןעוו ןטלעז
 ןביוהעגנָא :זיירק ַא ןופ טײקנסָאלשעג יד ךיז ןיא ןבָאה רעדיל סקינלָאר .קרעוו
 טנורג ןיא סָאװ רעטכיד רעד .םייה רעד וצ ןעמוקעגקירוצ ןוא םייה רעד ןופ
 ןייז ןופ ןרָאװעג טלצרָאוװעגסיױא זיא רע סָאװ ,טקַאפ רעד טגיל ןדייל ענייז ןופ
 ,םײהַא קירוצ ףוס לכ ףוס ךיז טרעק ,םייה

 ףיוא/ יוװ ןייגוצטימ םיא טימ ןביױהעגנָא ןבָאה סע יװ לענש ױזַא ןוא
 ןעועג טינ רעמ םיא זיא ,"ןרָאק רעניורב ןוא ץייו רעלעג רעד רָאװ רעד
 -ןַאפ יד .ןילַא ןייג טפרַאדעג רעטייוו טָאה רע ןעוו וליפַא ,"ןייג וצ קיטעמוא;
 זיא טייקידתושממ ריא סָאװ ,טייקכעלקריוו ערעכעה ַא טיובעגפיוא טָאה עיזַאט
 : ןוימד ןופ ךַאז ַא זיולב זיא יז סָאװ ,םעד ןופ טרענימעג טינ

 טגעה סטמעגײק ןופ תושר ןײק ףרַאד ךיא

 לָאבַאבא :ןגָאז ןעק רעגײק הא ןעמענ טי

 טנעװ ןוא רעטצנעפ ,ךַאד ."טלעג'טירטּפָא רימ

 .לסילש רעד רעגײמ ןוא עגײמ ץלַא

 לסיבַא ןלעװ ראו ףרַאד ךיא

 .לָטמַא יװ בוטש יד זיא רימ רַאפ ןפָא א

 ,טירט יד ןופ גָאלש רעד

 ,טיגַארג ןטרטה ףיױוט יװ

 .ליק ןוא ץיכליה זיא

 םיל םעגעגײט ןופ

 .ליד רעד זיא טְקָאטעג

 .םיײה רעד ןיא ןיב ךיא

 גָאט 8 ןץיטשרעביא ָאד לעװ ךיט

 .גָאמרַאפ ךיט סָאװ ןלײצרעביט ןוא
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 רֶע סָאװ קינלָאר טלייצרעד ןוא טלייצ ךוב ןצנַאג ןופ חטש ןפיוא ןוא

 רעמ ןגיוצרַאפ ךיז טָאה םייה רעד ןיא ןייטשרעביא סָאד שטָאכ ,טגָאמרַאפ
 ,גָאט ןייא ףיוא יו

 ,טרָאװ ןייז ןופ חוכ ןטימ קינלָאר טָאה קידנעלייצרעד ןוא קידנעלייצ ןוא

 ,רעפעשַאב ריא זיא רע לייוו ןוא ,ןפַאשַאב רעדיוו טלעוװו עקילָאמַא עצנַאג ןייז
 ןיא סָאד יװ ןעניז םעד ןיא רעמ ןיוש טינ רעבָא ,לשומ רעצנַאג רעד רע זיא
 רעד זיא סע יו רעדָא ,ןעמָאנ ןבלעז ןטימ דיל ןיא דנַאנידרעפ גינעק רעד
 ןוא רעדנעל רעביא ןקיטלעוועג סָאד ואוו ,"ךיירגינעק סנעלרעווק ןיא רעטכיד
 הלשממ יד זיא ָאד ,לעטשנָא רעקיניזנַאװ רעדָא ,רעשינָאריא זיולב זיא ןטלעוו

 רעד ןיא ענעגנַאגעגפיוא ןַא רעבָא ,ןײלַא טייקכעלקריוו יד זיא סע .עכעלקריוו ַא

 רַאפרעד ןוא "ןרילָאק עלַא; עריא ןיא ענעלָאמעג ַא ,עטרעטיילעג ַא ,עיזַאטנַאפ
 ,דיירפ ןוא ןיז ןשירעלטסניק טימ לופ

 ןכיירגרעד וצ ןעוועג הכוו רשפא קינלָאר טָאה ,יז םעד טָא ןיא
 רע .רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא רעטכיד רעדנַא זיא סע רעסָאװ יו רעמ
 ענייז ,ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ ןענייז ןעמיורט ענייז יו ןעז וצ ןעוועג הכוז זיא
 טָאה ןוא דיל ןפיוא טלעטשעג ץלַא טָאה רע .ןרָאװעג טליפרעד ןענייז ןשטנואוו
 ,"שיגעטכוד ןופ ןגעווע יד ףיוא טכַארבעגקירוצ םיא טָאה דיל סָאד .ןענואוועג
 רעשירעלטסניק וצ ןייגרעד ןוא "ןייג ןוא ןייג וצ טוג, זיא סע ואוו ןגעוו יד ףיוא
 ,טײקצנַאג ןוא טייקטרעטיילעג

)1949( 
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 ןַאליד השמ םהרבא

19340---1883) 

 טָאה רע .ןבעל ןיא טעָאּפ רעשיּפיט רעד ןעוועג זיא ןָאליד השמ םהרבַא
 ןיא ןעז טינ וליפַא ןענעק ערעדנַא סָאװ ,ןכַאז ןעז רָאװ רעד ףיוא טנעקעג
 עכעלרעדנואו רעקילדנעצ ;רָאל ןָאליד רעצנַאג ַא םעד ןגעוו ןַארַאפ .םולח
 -עג ,לשמל ,טָאה רע .ןעמענפיונוצ לָאמַא טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ סָאװ ,תוישעמ

 רעד ןזיא סָאד יצ ,ָאד ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ ַא ףיוא ןגערפכָאנ ךיז טנָאק
 .ןטרָאד ןבילבעג זיא סָאװ

 טרעטיצעג ,ןײלַא טייקנפלהָאבמוא יד ןעוועג ןבעל ןשיטקַארּפ ןיא זיא רע

 -רעביא-טלעוו עטסשידלעה יד ןגעו טמולחעג ןוא סַאג יד ןײגרעבירַא םייב
 -צרַאװש םולש ןגעוו עיסוקסיד ַא ךָאנ לָאמַא ןליפַא טָאה רע ,ןטַאט עקידנרעק

 ןייגַאב טנעקעג טלָאװ רע ךיוא זַא ,טגָאזעג ןערוילטעּפ ףיוא טַאטנעטַא סדרַאב
 .םינָאדועס9ּפ ַא רעטנוא ...זיולב רעבָא טַאטנעטַא אזַא

 יז טמירַאב יו שיטעטַאּפ ױזַא טקנוּפ ןעוועג זיא טײקשירעלַאװַאק ןייז
 טעװַארּפעג טָאה רע ,קרָאי-וינ ןיא ןזיירק עשירַארעטיל עשידיי יד ןיא ןעוועג זיא
 ,םולב ןיא ןעוועג זיא םוטרעטיר ןעוו ןטייצ ענעי ןיא יו ,טלוק-ןעמַאד םעדי

 סָאװ .ןילקורב ןֹופ עייניצלוד ַא סעּפע ןיא טבילרַאפ ןעוועג ןרָאי זיא רע
 רעד ייב ךיז רע טעב -- *? רעווש ױזַא וטסקינייּפ סָאװ ,רימ טימ ךיז וטסצייר;
 :"וד עכעלרעדנואווע ןפורעג טָאה רע סָאװ ,עייניצלוד רענילקורב

 ףברק ןיד ןיב ךיא ,וד עכעלרעדנואו ,ָא
 ,ןברָאטשעג ריד רַאּפ טײצ רעדעי וצ טלָאװ ךיא
 ןבעל ןײמ ךיז טעװ ןקידנערַאּפ ועװ א
 ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ ,ןדײל יד ןעמענטימ ךיא לעװ

 ןופ רעטירק רעשידיי רעקרָאי-ינ רעד .טניימעג תמאב סָאד טָאה רע

 ןברַאטש וצ טייצ רעדעי וצ טיירג ןעוועג שוריפב זיא ?טלַאטשעג ןקירעיורט

 .עייניצלוד רענילקורב ןייז רַאפ

 -וצ ױזַא ,רעטבילעג ןייז יירטעג ךעלרעטיר ןעוועג זיא רע יו טקנוּפ ןוא

 ןבייל ינַאמ וצ דיל ןקידנריר ַא ןיא .םירבח ענייז וצ ןעוועג רע זיא ןדנובעג

 : רע טגניז

 ,טיהעג בוט'סםוי ןײד ןופ גָאט ןא ךיד בָאה ךיא

 .טירט עגײד טיהעג ןוא ריד טימ רעגנַאגעג
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 טרַאשרַאפ לסְקַא ןײד ןופ ביוטש ןדעי ,קעלפ ןדעי

 .טרַאטעג בוט'םוי ןיײד ןופ דײרפ רעד ףיױוא דײרפ טימ א

 ,רעװש ריד זיא ךָאי ןײד לײװ ,טגײװעג טסָאה וד ןעװ טא

 .רערט ַא ןסירעג ךיז גױט ןײמ ןפ ךױט טָאה

 הד יװ טרעטַאלפעג טא טדערעג רעטרעװ ןֵמ בָאהיכ

 .טסיב סַאוײא 8 ךיא ןיב סָאטײט לײט

 טנייפ ךיוא רָאנ ,ןבָאה ביל טנַאקעג רָאנ טינ טָאה ןָאליד הׂשמ םהרכַא
 ױזַא ,טניירפ רעיירטעג ןוא רעטכילרַאפ ַא ןייז טנעקעג טָאה רע יוװ טקנוּפ .ןבָאה
 טָאה רע .אנוש רענעריואוושרַאפ ןוא רערעטיב ַא ןייז טנעקעג ךיוא רע טָאה

 -יד ןייז טימ טריצלָאטש טָאה רע .רעדיל עשימעלַאּפ ןוא עשירעגירק ךס ַא
 ןופ ןעייפירָאק יד וצ טייקטנעָאנ ןייז טימ ןעמונעגרעביא ךיז ןוא טייקשירעטכ
 זיב ןפמַאק ערעייז טנפמעקעג ןוא ןבעגעגרעביא ןעוועג זיא רע ."עגנויק יד
 ,םעד ןעוועג זיא ייוו ןוא .רעטיחה ןוא רעטיר רעייז ןעוועג זיא רע .ףוס םוצ
 ןעוועג ןח-אשונ טינ ייז ייב טָאה רעדָא ,טקינעּפשרעדיװ ייז ןגעק טָאה סָאװ
 ןעוועג קיבייא ףיוא זיא רע .ןעוועג טינ גנובעגרַאפ ןייק ןיוש זיא םענעי רַאפ
 טנרָאצ -- "ןבירטרַאפ ךיד ןבָאה רימ/ .עיזעָאּפ ןופ ןדע-ןג םעד ןופ ןבירטרַאפ

 :רענגעק א םענייא וצ דיל ןשירעגירק ַא ןיא רע

 .ײר רעודנוא ןופ טרָאװ ןָא ,שטיײב ןָא

 ן(טפוד ןעמולב יד ךעלרעדנואװ יװ ,ןסײװ רימ ,טי

 .ףןרטש ןטײצ עלא ןיא ,יורטש זיא יורטש רַטב

 ,טייקשיאנק עשירעטכיד ךיוא רעבָא ,טעטיוויאַאנ ךס א ןעוועג זיא םעד ןיא

 ןכורבסיוא סנָאליד ןופ ךס ַא סיוא ןעעז קירוצ ףיוא טציא טקוק ןעמ ןעוו ללכב

 טקוקעג טינ .טניימעג ןַאד ןבָאה רימ יװ ,שימָאק רעדָא ,וויאַאנ ױזַא טינרָאג

 טסואוועג ןָאליד טָאה ,טײקטריטלָאזקע ןייז ףיוא ,ןעלמיח יד ןיא ןבעווש ןייז ףיוא

 -רעדיוו ןפרַאש םעד ,ןבעל ןייז ןופ םזיגַאוט םעד טליפעג טפָא ,בצמ ןתמא ןייז

 "רעדיוו רעקיזָאד רעד .טייקכעלקריוו רעד ןוא סעיזַאטנַאפ ענייז ןשיווצ ךורּפש

 :ןיזנַאװ זיב טציירעג טפָא םיא טָאה ךורּפש

 ,טָאֿפש רַאֿפ א דנַאש רַאֿפ ךיא לעװ ןעגנירפשפיױט טא

 לא טײװ דלַאט ןיא ןפיול טײהרעטצײרעבצ

 ,ןיײז ערעטצניפ'לרַאטש א טכַאנ ענעי טעװ סע

 ,יורס ַא ןטכעלפ לעװ ךשוח םעד ןופ ךיא ןוא

 ,(ז רעד ןפ ןײש סםײב יז ךיא לעװ ןשײװ והא

 .סַאג יא ןשטנעמ יד ןעז יז ולָטֹז סע
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 -- רלַאװ ןיא רעטצײרעצ 8 סירוצ ןפיול א

 .סענ 8 ןדימש ךיז ןימַאװ םעד ןופ לָאז וא

 ןופ ןוא דנַאש, ןופ ןעגנורּפשעגפיוא השמ םהרבַא זיא לָאמנייא טינ ,ָאי
 -ַאב ַא ,דיל ַא ןיא טגָאלק רע יװ ,?רעטקידיילַאב;ַא ןעוועג זיא רע .?טָאּפש
 :ערעדנַא ןופ ןוא ךיז ןופ רעטרַאנעגּפָא ןַא --- ,רעטרַאנעגּפָא ןַא ןוא רעטקידייל

 .ךימ רַמנ ךיא

 -- טײװק ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ רימ ײב טרעװ ןרָאד ט

 ,םורַא טלעװ רעד ןיא רעגרעד טימ ךיז ךיט גָארט

 ,טיור טקיטולבעצ ןיוש ןעגײז רעגניפ עגײמ

 טקידנואוועצ ןעוועג זיא ןבעל ןוא בייל ץנַאג ןייז ,רעגניפ ענייז רָאנ טינ
 ןשינָאליד ןשיטסירעטקַארַאכ םעד ןופ ךַאזרוא יד זיא סָאד .טקיטולבעצ ןוא
 ןוא רעגיט ַא ןופ ןעמורב; סָאד טַאהעג ךיז ןיא טָאה סָאװ ,יירשעג ַא ,יירשעג
 ."םותי ַא ןופ ןענייוו (סָאד)

 ךיז ןבָאה ,"סעכ ןוא ןיזנַאװ; ןופ יירשעג ןוא טייקטציירעצ רעבָא רָאנ טינ
 ןופ טלעוו ַא ךָאנ טפַאשקנעב ענעריובעגנייא ןייז .רעדיל סנָאליד ןיא טרעהעג

 טייקטזָאלעגוצ עכעליורטרַאפ-שירעדניק ןייז ,עיזעָאּפ ולוכ ןופ ,בוט"םוי ולוכ
 ,ןָאטרעטנוא ןרעליטש ,ןרעפיט םעד ןפַאשעג ןבָאה ,ןשטנעמ וצ טייקדנובעגוצ ןוא
 ,דיל שיריל ןייז ןופ עידָאלעמ עקיצרַאה יד

 ןגעוו ,טײקמַאזנייא ןגעו רעדיל עניילק ,ענייש לָאצ ַא ןפַאשעג טָאה רע
 עטסנעש ענייז ,ןטפַאשקנעב ןוא טפַאשביל ןגצװ ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא דנלע

 יד ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,טױט ןופ רעדיל יד רעבָא ןענייז רעדיל

 ןגעו רעדיל עכעלנייוועג ןייק טינ ןענייז סָאד ,ןפַאש ןייז ןופ ןרָאא עטשרע
 ןימ ַא ,טקירדעגסיוא ךעלפערט יױזַא ךיז טָאה ןיקוויר .ב יװ ,זיא סָאד ,טיוט
 טימרעד ןוא ןברַאטש טלָאװעג רע טָאה דניק טקידיײלַאב ַא יו ."עסעמ עצרַאװש;

 -ארּפעג יוװ ,טיוט ןגעוו ןעגנוזעג ױזַא טינ טָאה רע .טלעו רעטכעלש רעד ןָאטּפָא
 ןיא ךיז רע טגעלפ עיזיוו:היול רעד ןופ רעטרירעג ַא ,היול ענעגייא ןייז טעוו
 ,ןייוועג ןפיט ַא ןיא ןייגרַאפ דיל

 ,רעיױר א סָאד זיא לָאמַא .,ןייועג טימ לופ ללכב ןענייז רעדיל ענייז
 טגָאז ,"ןייוו ןוא ןיוש ךיא ןייוו ןרָאי ןענָאילימ, .רעמָאיעג רעטלַארוא ,רעדליוו

 "רַאפ וצ ןעגנילעג טפָא רעבָא םיא טגעלפ סע .רעדיל ענייז ןופ םענייא ןיא רע
 ,ןזרעפ טפָא טָאה רע .גנַאזעג ןשיריל ןטכע ןיא רעמָאיעג ןעיור םעד ןעלדנַאװ

 : ןורכז ןיא ןוא ןצרַאה ןיא ןיירַא ףיט ךיז ןדיינש סָאװ ,םיקוסּפ יו עקידמוצמצ

 .ןײלַא דלעפ ןיא םורא ײג ךיא

 ,טײגרַאפ ,טייגרַאפ ןוז יד עזיב

 ,ןױא ָאד ײגרַאפ ןײלַא ךיא טא

 .וז רעד ןופ רעגעש ךַאֹנ -- ךיא
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 ?ןופרעד רעצימע ןעד טסײװ

 ?ןופרעד רעצימע ןעד טסײװ

 : רעדָא

 טײקשלאפ עסידנעײרש יד דרע יד טביוטרטפיס ןעװ ןא

 .טלעװ רעד ןופ תמא סםוצ ץראה 8 וטטװ'ץעגרע טגָאלשט

 (סַאלעגסיוט ןוט טײשרַאֿפ טײרש חפצוח יד ןעװ א

 .טלעצעג ןײד ןופ לעװש סוצ רעװ טײקליטש יד ךָאד טסערּפ

 וליפַא ןוא תורוש עטפַאהרעטסיײמ ענלצנייא יד ףיוא רעבָא טקוקעג טינ
 "-קיצניוו טָאה רע .טפַאשרעטסיימ רעשירַארעטיל ןופ טייוו ןעוועג רע זיא ,ןפָארטס
 עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןעמרָאפ ןוא ןליטס עיינ יד וצ ןגָארטעגוצ סנגייא סָאװ
 ערעסעב יד ןופ סעּפע רעדיל ענייז ןיא ןַארַאפ רעבָא זיא סע .טייצ ןייז ןיא
 רעייז טַאהעג ,לשמל ,טָאה רע .טכַארבעג ןבָאה ?עגנויא יד סָאװ ןטנעמעלע
 ןוא ןשיטסימ םעד רַאפ ליפעג ןטימ ןעמַאזוצ לַאטעד רעטערקנָאק רעד רַאפ ןיז
 : ןכעלגעטלַא םעד ןוא ןכעלנייוועג םעד ןיא וליפַא ןלופסגנומיטש

 ,יוא ןױש טפַאלש יז א עלַא ןױש ןפָאלש סע

 .ךיוה רעד ןיאט ףױרַא טפַאשטגעב יר טביוה ךימ רָאנ

 ,טכַארט ןט םָאטײט יהט שיט םעד ײב ץיו ךיא

 .טכַאג רעמ ,טײקליטש רעמ .עשטּפעש ךיא ןא טעב ךיא

 שיפ ןופ ךעלקערב טא רעסעמ ט ,לּפַאג 8

 .שימ ןפױא טײרּפשעצ ,ןזָאלרַאּפ ןגיל

 ,טעװא ואװ טילפ ווא לטערב ַא טּפַאכ גילפ 8

 .סערש רעד ךיז טײרּפשעצ לטגיװ ַא ןפ טא

 -ולּפ ןוא טייקוויסלוּפמיא רעייז זיא רעדיל סנָאליד ןופ הלעמ-טּפיוה יד רעבָא

 "רעד רעטקעריד ןופ ,טונימ רעסייה רעד ןופ קורדסיוא ןַא ןענייז יז .טייקידמיצ

 רעייז רַאפרעד .,גנובעלרעביא רעקידקָאטייװ רעדָא רעפרַאש ַא ןופ ,גנורַאפ

 םתס סעּפע ןעוועג טינ ןיא ןענָאליד ייב דיל סָאד .טייקטכע ןוא טייקידתמא

 ,ןשינעעשעג ןוא ןכַאז ףיוא ףורּפָא רעקידעבעל ַא רָאנ ,טקַא רעשירַארעטיל ַא

 ,גנוטסעפ עטצפעל ןייז ,ןפַאװ ןייז ,ענערַא ןייז ןעועג דיל סָאד זיא םיא ייב
 ןוא ףמַאק ןשיטָאכיק ןָאד ןייז סיוא רע טכעפ טרָאד ,ךיז רע טגָאלש טרָאד
 --- ,טרָאװ ןָא --- רענייז גנולכיורטש רעטצעל רעד ןיא ןָא ךיז רע טגָאלש טרָאד
 סָאװ ,םיא ןיא טסערּפעגנײא זיא סָאװ ,ןבעגרעטנוא טינ םיא ךיז ליוװ סָאװ

 ליפיוװַא טימ ןָאטמוק םיא סָאװ ןוא בייל ןיא ןכַאטשרַאפ ןרָאד ַא יװ זיא
 ץלַא טרעוװ ,ךעלדנע טגנילעג סָאד ןעוו רָאנ ,ןּפעלשוצסױרַא ךיז ןופ קיטייוו
 ...ןעגניז ןָא ןבייה סעדווירק עטסרעטיב יד ,גנירג ןוא טוג ױזַא םיא רַאפ

 א
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 ,טיוט ןגעוו ןעגנוזעג ןָאליד השמ םהרבַא טָאה ןבעל ןופ לעוװש רעד ףיוא

 -נענרעד ךיז טָאה רע רעמ סָאװ .ןבעל ןגעו -- טיוט ןופ לעווש רעד ףיוא
 "גניר רעדנור ַאק יו טליפעג ךיז רע טָאה רעמ ץלַא ,טיוט ןתמא םוצ טרעט
 :ןבעל ןיא ךיוא רָאנ ,טיוט ןיא רָאנ טינ

 (רילרַאֿפ ןיוש רימ ליװ ןבעל ןײצ

 ,טיוט םוצ ךימ ןבעגרעביא ןוא

 ןבעל יא ןיב ךיא ,טיוט ץא ןיב ךיא

 ,טײק ןיא גניר רעדנור ַא יט

 ןיז ןעניפעג ןוא ןכוז ןעמונעג רע טָאה רעמ ץלַא ףוס םוצ רעטנענ סָאװ

 ןייגפיוא ןביוהעגנָא טָאה ענייז רעדיל ערעטעּפש יד ןיא .ןבעל ןיא דיירפ ןוא

 ,רערעלק ,רעכייו טרעװו רע .טלעוװו רעד וצ גנובעגרַאפ ןוא ךיז רַאפ טסיירט

 וליפַא ןָא ךיז ןבייה רעדיל ערעטעּפש ענייז ןיא .רעקידיירפ ,רעטרעטיילעג

 ןימ א -- ןטענָאס יד ןיא יו עיפָאזָאליפ רענעגייא ןַא ןופ םינמיס ןקרעמ

 ,טלעוו רעד ןופ ןגעוו יד ןקיטכערַאב ןוא ןעוועטנורגרעד ןלעוו

 -טינ ַא ךעלטנגייא זיא סָאװ ,ץנעווקעס-ןטענָאס טנָאליד טנעייל ןעמ זַא

 -רַאפ ןָאליד טָאה רשפא זַא ,ןטכוד ןָא ךיז טבייה ,ץנַארק-ןטענָאס רעטקידנערַאפ

 םיכסמ םיא טימ טגיונעג זיא ןעמ .ןקירדסיוא טנעקעג טָאה רע יו רעמ טגָאמ

 טייוו יד טגניז; םיא ןיא זַא ,ןטענָאס יד ןופ םענייא ןיא טגָאז רע ןעוו ,ןייז וצ

 ,"טיילפ ַא יו טפור ןוא

 זיא סָאװ ,רוטַאנ רעד רַאפ ליפעג ַא ,לשמל ,טנָאמרַאפ ןָאליד טָאה טָא

 רעבָא ךיז טָאה ליפעג סָאד .רעטקַארַאכ ןוא םענרַאפ ןיא שיטסיאעטנַאּפ טינ ריש

 .ןיײזטסואווַאב ןוויטימירּפ ןייז ךרוד ןגָאלשכרוד טנעקעג טינ

 ןעגנַאגעגטימ טינ רעבָא זיא רע ."עגנוי, יד טימ ןביוהעגנָא טָאה ןָאליד

 זיא טייצ רעד טימ .גנולקיװטנַא ןופ געוו ןשירעלטסניק ןצנַאג םעד ייז טימ

 -ויטימירּפ; רעד ןופ יא קעװַא ןענייז ייז .ערעדנַא יד ןופ ןענַאטשעגּפָא רע

 -רַאפ זיא רע .עדייב ייב ןבילברַאפ זיא רע ."טייקגנוי; רעד ןופ יא "טייק

 ,גנול ערעטכינ ןעוועג ןיוש ןענייז ערעדנַא יד ןעוו ,גנוצ ערוכיש יד ןבילב

 -ערט-ןענָאפ יד ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןענייז "עגנוי; יד ןופ עטסרעמ יד

 "עגנוי; הנחמ לגד םעד ,לדנעפ-ןכעצ סָאד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעג

 ןטימ ןוא ץַאל ןיא םולב רעד טימ .ןגָארט ןהשמ םהרבַא טזָאלעג ןעמ טָאה

 ,עיזַאוטרוק עכעלרעטיר טעװַארּפעג ןגעלָאק עלַא רַאפ רע טָאה טנַאה ןיא קָאטש

 וא ןיז טַאהעג ןיוש ןבָאה "עגנויק ערעדנַא יד ןעוו ,טייקשימעהָאב טעװַארּפעג

 ןעמַאמ רעד ייב טניואוועג ךָאנ השמ םהרבַא טָאה ןבעגסיוא םוצ רעטכעט

 "רסומ עריא טימ ןרעהפיוא טינ טעװ יז ביוא זַא ,ןשַארטס טגעלפ רע סָאװ

 ...רעטסיליפ ַא זיא יז זַא ןגָאז ריא רע טעװ ,תילכת םיא ייב ןענָאמ ןוא דייר

 -- ןָאליד השמ םחרבַא

 רעד ,רעגנערב-ןטשטָאּפ רעד ,רעײג-טסאג-וצ רעד ,רעבהָאביל-קיזומ רעד
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 טימ ןּפַאכרעביא רעגנוה ןגנַאל-יוו-טסייוו-רעוו םעד טגעלפ סָאװ ,רעציז-עפַאק
 ,ץלָאטש-וצ ןעוועג זיא רעבָא ,רעקוצ לקיטש ַא ןוא רעסַאװ זָאלג ןטלַאק ַא

 -קַארט םיא וליפַא רעדָא ,טײצלָאמ ַא רַאפ ןלָאצַאב םיא רַאפ לָאז רעצימע זַא

 ;סנסייבוצ טימ ייט זָאלג ַא טימ ןריט
 -- ןָאליד השמ םהרבַא
 ןוא יעװבָאס םוצ גנַאגנײרַא םייב סיוארָאפ סיר א ןבעג ךיז טגעלפ סָאװ

 שטָאכ ,רערָאפטימ ןייז רַאפ לקינ סָאד ןפרָאװנײרַא גיונרַאפ ןטנַאלַאג ַא טימ
 ...לקיג רעטצעל ןייז ןעוועג סָאד זיא טּפָא

 לָאמַא ךָאנ טרעוו ןעמ ןוא רעדיל ענייז רעביא יינ'ס ןופ טנעייל ןעמ זַא ןוא

 ףיוא-טייג סע ןוא טעּפמיא ןטעטנעּפעג ןייז ןופ ,רעיורט ןייז ןופ ןעמונעגכרוד

 םעד רַאפ קירעיורט ןוא גנַאב ױזַא טרעו -- ןגיוא יד רַאפ טלַאטשעג ןייז
 טימ ןוא "טלעוו רעד ןיא ןגָארטעגמורַא רענרעד טימפ ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיד
 -רַאפ ךיז ןוא ןעז לָאז ןוז יד זַא ,רעטצנעפ יד טרימשעג רעגניפ עטקיטולבעצ
 רעיורט רעד ךָאנ טייג ךוב סָאד טכַאמרַאפ ןעמ יו םעד ךָאנ גנַאל ןוא .ןעמעש
 ךיז טלָאװעג רעדיל קיצנינ טימ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טנלע רעד ןוא
 ןעגנַאגַאב םיא ןגעק זיא ןבעל סָאד סָאװ תולווע רעטרעדנוה רַאפ ןקיטיגרַאפ

)1950( 
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 ןעמ טָאה קירוצ רָאי ףניפ רעביא טימ קעװַא זדנוא ןופ זיא בייל ינַאמ טניז
 רעבָא .ןעלקיטרַא לָאצ עשביה ץנַאג ַא ןבירשעגנָא ןיוש ,תמא סָאװ ,םיא ןגעוו
 טינ זַא ןעז ןעמ ןעק ,ןעלקיטרַא יד ןופ עטסרעמ יד ןופ טנורג ןפיוא עקַאט
 םיא ןעמ ןעק ,ןבייל ינַאמ טינ טגרַאק ןעמ סָאװ ,םיחבש עסיורג יד ףיוא טקוקעג
 ןייז ייב טנעקעג םיא טָאה ןעמ יו קיצניוװ ױזַא טקנוּפ ,טיוט ןייז ךָאנ טציא

 ,ןבעל
 זיא סע ."רעטסואװַאב ַא טייוו ןוא טיירב,; טנייה בייל ינַאמ זיא יאדווַא

 טינ ,םיא ןגעוו ןסיוומוא ןייק סיוא טינ טסילש סָאװ ,טייקטסואװַאב ַא רעבָא
 עשידיי ןשיװצ ךיוא רָאנ ,ןזירק רענעייל עשידיי עטיירב יד ןשיווצ רָאנ
 ."רעריפ-רוטלוקע עשידיי ענעפורעג-ױזַא יד ןשיווצ לעיצעּפס ,רעביירש

 םעד ןופ ךוּפיה רעד ןענייז סָאװ ,ןכַאז רַאפ ןבייל ינַאמ טפָא טביול ןעמ

 טפָא טשטייט ןעמ .ןייז טלָאװעג טָאה רע סָאװ רעדָא ,ןעוועג זיא רע סָאװ

 ,דמערפ שינַאגרָא ןעוועג םיא ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןפַאש ןייז ןיא ןיירא

 -רוטלוקק עסיוועג ןיא ץנעדנעט ַא ןזיװַאב ךיז טָאה טיוט סבייל ינַאמ ךָאנ

 יֵנַאֵמ ןביילג; טשינ ליװ ןעמ .ןלצל אנמחר ,"ןשידייא םיא ןלעװ וצ "ןזיירק

 טמוק סכעלנע .טניימעג שוריפב רע טָאה טגָאזעג טָאה רע סָאװ זַא ,"ןבייל

 סָאװ זַא ,ןבילג טינ ןעמ ליוװ םיא ךיוא ,ןיקסווָאכינרעשט טימ רָאפ סנטצעל

 ,טנימעג שוריפב עקַאט רע טָאה רעדיל-ָאדערק ענייז ןיא טגָאזעג טָאה רע

 רע ףרַאד ,טייקיטליג רעדָא ,ןעזנָא ןבָאה לָאז טעָאּפ רעשידיי ַא ידכ ,טנייה

 ... תיז ןמש ןיא טקייוועגסיוא ךרוד ןוא ךרוד ןייז

 רעדָא ,"ןשידייק רָאנ טינ ,טיוט ןייז ךָאנ ,טציא ןעמ ליוװ ןבייל ינַאמ

 עטיירב; יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןריטיליבַאהער ןגָאז וצ ױזַא ךיוא רָאנ ,"ןרשכ;

 עשירעלטסניקיּפַאנק רעבָא ענעבירשעגנָא-טוג עכעלטע ןופ טנורג ןפיוא ,"ןסַאמ

 ,?עמַאיל ַא ףיוא, ,"לדָאנ יד, ,"טעברַא ןופ דיל סָאד, ,"ןיּפש יד, יװ ,רעדיל

 -יצָאס ןייק רַאפ טינ ריש ןרימַאלקָארּפ ענייז ןרָאטַאטיליבַאהער יד םיא ןליוו

 .רעטכיד-רעטעברַא ןשיטסילַא

 ןבָאה רימ זַא ,הנעט יד טליטשעגנייא טינ ךיז טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ

 עסיורג ןופ טייצ ַא ןיא סָאװ ,טעטסע םענייר םעד ,ןבייל ינַאמ ןיא קלח ןייק טינ

 ןסעזעג ןבָאה רע לָאז סעפָארטסַאטַאק ןוא ןשינעעשעג עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצַאס

 .עזומ רעד טימ טליּפשעג ךיז ןוא םערוט-ןייבנפלע ןייז ןיא
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 טינ ןוא רעלַאיצַאס ןייק טינ ןעוועג זיא בייל ינַאמ זַא רעבָא זיא תמא רעד

 רעלַאנָאיצָאנַא ןייק טינ ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןייק טשינ ,רעטכיד רעלַאיצָאסַא ןייק
 ,טצונַאב ךעלנייוועג ןרעװ ןענימרעט יד יוװ ןעניז ןרַאגלואו םעד ןיא רעטכיד

 ,רעטכיד רעשירעלטסניק ,רעטכע ,רעתמא ןַא ,רעטכיד ַא ןעוועג זיולב זיא רע
 טָאה ןיילַא בייל ינַאמ סָאװ ,ןענָאמרעד וצ טוג זיא טייקשידיי ךייש זיא סָאװ ןוא
 ,סיוא רימ טפרַאװ ןעמ יוװ ,שידיי-טינ ןייז ךיא ןָאק יווק ,טגָאזעג םעד ןגעוו
 ...?רעשידיי אזַא זיא םָאידיא ןיימ ןעוו

 זַא ,ןבייל ינַאמ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו ןעקנעדעג וצ טוג קידנעטש זיא סע
 לָאמַא טָאה ןעמ יו ,ץנעדַאקעד ןֹופ טשינ טייצ ַא ןיא ןעמוקעגפיוא זיא רע
 רע זַא ןוא טרָאװ ןשידיי ןופ ילבפיוא ןסיורג ןופ טייצ ַא ןיא רָאנ ,טניימעג
 ןיא עיזעַאּפ עשידיי יד .עלָאר-טּפיױה ַא טליּפשעג ילבפיוא םעד ןיא טָאה ןײלַא

 -עג תוחוכ עגנוי עריא עלַא טימ טָאה םוקפיוא סבייל ינַאמ ןופ טייצ רעד
 ָאשיז יװ ,ןייז וצ ןרעהפיוא ,עיזעָאּפ עשירעלטסניק-טכע ןַא ןרעו וצ טבערטש
 -רעטעברַא רעד ייב טנעמטרַאּפעד-ןעמַארג ַא ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ױדנַאל
 ,"גנוגעווַאב

 ךיז עקירעמַא ןיא ?עגנויא יד ןופ םוקפיוא ןטימ טָאה עיזעָאּפ עשידיי יד
 טלעװ רעד ןופ עיױעַאּפ רעד טימ סנייא ןרעוו ,רעמ ךָאנ ,ןכיילגסיוא טלָאװעג
 -בעלשידיידָאדװעסּפ עכעלסיז יד טינ ,ןעוועג זיא לַאעדיא רעד .טייצ רענעי ןיא
 לקילארשי םוק ,םוקא ןייק טשינ ,סעיצַאמַאלקעד עלַאנָאיצַאנ ןייק טינ ,טייק
 ,טסנוק עשיטעָאּפ עכעלטלעוו-שידיי עשינַאגרָא ,עטכע ןַא רָאנ ,תונחדב ?םייהַא

 -ףלטסניק ןבָאה ןדיי סָאװ עטסערג סָאד ,עיזעָאּפ ענרעדָאמ רעזדנוא ביוא
 50 עטצעל יד ןיא ,שידיי ףיוא רָאנ טינ רשפא ןוא ,שידיי ףיוא ןפַאשעג שיר
 ,שידיי שירעלטסניק-סיורג זיא רָאנ ,ךעלשידיי-קידלטעטשניילק טשינ זיא ,רָאי
 רעד ,עקירעמַא ןיא ןטעָאּפ עשידיי יד ןעקנַאדרַאפ וצ שירָאטסיה סָאד יז טָאה
 ןשיוצ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא בייל ינַאמ סָאװ ,"עגנוי, יד רקיע
 ליז

 יד ןופ עיזעַאּפ עשידיי רענַאקירעמַא יד זַא ,ןענעקייל טנייה ןעק רעװ
 ךיז טָאה יז זַא ןוא עיזעָאּפ עשיטלעווסיורג ַא ןיא ייז ךָאנ ןוא "עגנויק
 -ערטש עשירעלטסניק עשידיי-טינ יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא טמערופעגסיוא
 ,טייצ ריא ןופ ןעגנומ

 ,"טלשוו ,טכַאנ עטוג ַא; דיל טמירַאב סנײטשטַאלג בקעי יװ דיל ַאזַא וליּפַא
 ןיא קירוצ טייג ןוא "טלעוו רעקידנקניטש; רעד טימ ּפָא ךיז טנגעזעג רע ואוו
 וצ ךס ַא עמרָאפ ןייז רַאפ טָאה ןוא דיל שידיי ךעלטלעוו ַא זיא ,ָאטעג רעד
 אמזוג ןייק ןייז טינ טעװ סע .עיזעָאּפ רעשידיי טינ רענַאקירעמַא רעד ןעקנַאדרַאפ
 ,ןבָאה טינ לביארָאפ ןייק רימ ףיוא טעוװ ןײטשטַאלג זַא ףָאה ךיא ןוא) ןגָאז וצ
 ןפוא םעד טיול טָאה דיל עטנַאמרעד סָאד זַא ,(יאנגל טינ סָאד גָאז ךיא לייוו
 ,קימעלָאּפ טימ קיריל ,עיזעָאּפ טימ טשימעג קיטסיצילבוּפ םיא ןיא טרעוו סע יו
 -סינרעדָאמ ןצנַאג ןייז טול ללכב ןוא ,םזימערטסקע טימ ןריקָאש וצ גנַאלרַאפ
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 טימ תוכייש רעמ דיל עקיזָאד סָאד טָאה ,לעטשנייא ןוליפַא ןוא ,ליטס ןשיט
 -עסיטנַא ןייז רַאפ טנייפ ױזַא טכער טימ טָאה ןײטשטַאלג ןעמעוו ,דנואּפ ארזע

 רעדָא ,ןעניסעיל ,ןצרּפ ןופ רעדיל יד טימ ןָאט וצ טָאה סע יו ,תועשר רעשיטימ

 ,ןעניזייר

 ןַא זיא ?ןטסיכיזניא; יד ןופ רעטעּפש ןוא "עגנויא יד ןופ עיזעָאּפ יד

 ןופ קורדסיוא ןַא ,דיחי ןשידיי ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ףמַאק םעד ןופ קורדסיוא

 יד ייס ,"עגנויק יד ןופ עיזעָאּפ יד ייס .ןייז רדג-ץרוּפ ןייז ןופ ,טלָאװער ןייז

 עמַאס םעד טיול טָאה ,טנכערעגניײרַא סנײטשטַאלג ,?ןטסיכיזניא, יד ןופ עיזעָאּפ

 -ידיי טימ טקילפנָאק ןיא ןעמוק טזומעג ,טלָאװער ריא ןופ ,טייקיינ ריא ןופ םצע

 ןסייהעג טָאה סע יוװ) *םינּפ ןיא שטַאּפ, ַא ןייז טזומעג טָאה ,"טייקשיטייל, רעש

 טנייה .ןטייהניואוועג עשידיי עטלַא יד ,(טפירש עשיטסירוטופ עשיסור ַא לָאמַא

 ,ןלעטשוצרָאפ גנירג ךיז זיא סע .רעװעלצַארב ןגעוו רעדיל ןײטשטַאלג טביירש

 ןיא ןלַאפנײרַא ןעוועג לָאז םיא ןעוו ,טגָאזעג טלָאװ דיסח רעװַאלצַארב ַא סָאװ

 .רעדיל עקידרעטעּפש יד ןופ ליפ וליפַא ןוא עטשרע סנײטשטַאלג טנעה יד

 ַא רַאפ סָאװ ןסעגרַאפ טינ ןעגנומיטש-הבושת ערעזדנוא ןיא טנייה רימָאל

 לפיוו ,טצעזעגסיוא ןבָאה רימ ןביוש לפיוו ,ןעוועג לָאמַא ןענייז רימ םיצקש

 עיזעָאּפ עשידיי יד .סָאטעג עשידיי יד ןיא טזָאלעגנײרַא ןבָאה רימ טפול עשירפ

 לָאז ןעמ לפיוו ןוא טלעװ רעד ןיא ָאטעג רעד ןופ ריט ַא טקַאהעגכרוד טָאה

 קירוצ ףיוא געוו ןייק ןרעו טשינ יז טצװ קירוצ ףיוא ןּפַאכ ןוואורּפ טינ טנייה

 .ָאטעג רעד ןיא טלעוו רעד ןופ

 םיָארפ טסייה עטַאט ןיימ ,, : לדיל-סקלָאפ ןטנַאקַאב םענעי ןיא ךיז טגניז יו

 עטכישעג רעד ןיא טנעמָאמ רעסיורג רעדעי ."םייוג ןשיוװצ ןעניואוו רימ ןוא

 ,עיצַאלָאזיא ןופ טינ אצוי-לעוּפ ַא זיא ןדיי ייב רוטַארעטיל רעשירעלטסניק ןופ

 -לעוּפ ַא זיא ,טרעקרַאפ רָאנ ,ָאטעג רעד ןופ טנעוו יד וצ ךיז ןרעמַאלק ןופ טינ

 ,טקַאטנָאק ןטנעָאנ ןיא ןייטש ןוא טלעװ רעטיירב רעד ןיא ןײגסױרַא ןופ אצוי

 עשידיי-טינ יד ןופ ,העּפשה רעטקעריד רעד רעטנוא קידנעטש טשינ ביוא

 ,טייצ רעד ןופ ןרוטַארעטיל

 זיא יז ןעוו ,עיזעָאּפ עשירעלטסניק-תמא ןַא ןרָאװעג זיא עיזעַאּפ עשידיי יד

 ,עשיסור יד טייצ ריא ןיא ןעגנַאגעג זיא סע סָאװ ,ןגעוו עבלעז יד ףיוא קעװַא

 סולפנייא רעשיאיוג רעד .עיזעָאּפ עשיזיוצנַארפ ןוא עשיליוּפ ,עשילגנע ,עשישטייד

 טשינ זיא טייצ רעזדנוא ןופ עיזעָאּפ רעשיאערבעה ןוא רעשידיי רעד ףיוא

 סע יװ ,ןגָאז ָאי ןעמ ןעק ןדיי ייב עיזעָאּפ רענרעדָאמ רעד ןגעוו ,ןצַאשוצּפָא

 יַפֶא ךיוא ךיז טָאה טרעהעגפיוא טָאה סָאד ןעוו .ךיז טלדיי ױזַא ךיז טלטסירק

 .עיֹזעֲאֹּפ רעשידיי רעד ןופ סקואוו רעד טלעטשעג

 טמוק סע ןעמעװ ,ןענילטייצ ןיהַא ,לשמל ,ןלעפעג טינ טנייה ןעק סָאד

 -ַאב ץנַאג סיקסווָאכינרעשט טימ ןבעג הצע ןַא ךיז רעווש רעייז ןָא סנטצעל

 ןדיי סָאװ דניז רעד רַאפ ָאלָאּפַא טָאג ןשיכירג םייב הליחמ ןטעב ןקיניזטסואוו

 רעבָא לפיוו ףיוא .טייקנייש ןופ טָאג םעד ,םיא ןגעק ןעגנַאגַאב ןבָאה ןלָאז
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 ןיא רע זיא ,עיזעַאּפ רענרעדָאמ רעד ןופ לייט א זיא ןיילַא ןילטייצ ןרהַא

 ,רעטנענ ,טעטילַאװק רעשירעלטסניק ןיא ןוא טסייג ןיא טינ ביוא ,עיצַאטנעירָא

 ,לעדָאלק לוָאּפ קילָאטַאק ןשיויוצנַארפ םעד וצ ,ןושל ןיא ךעלריטַאנ רעסיוא
 -ערבעה יד ,רעייגרַאפ ענייז וצ זיא רע יוװ ,טָאילע .ס .ט ןַאקילגנַא םעד רעדָא

 ַא ,קילַאיב ַא ,יקסווָאכינרעשט ַא וליפַא רעדָא ,ןָאדרָאג ,ל .י רעקיסַאלק עשיא

 רעסעב ךס ַא ןטלָאװ טָאילע ןַא רעדָא ,לעדָאלק ַא .ןַאמכיפ א רעדָא ,רואינש

 קרעוו ןשיאערבעה םעיינ ןייז טימ ןעוועג ןסיוא זיא ןילטייצ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ

 ַא וליפַא רעדָא ,ןָאדרָאג ַא ןענַאטשרַאפ ןעוועג ןטלָאװ סָאד יוװ ,"עשיו שא ןיב;

 . .. קילאיב

 ,רעקיטערָאעט רעדָא ,גָאלָאעדיא ןייק ןעוועג טשינ יאדוװַא זיא בייל ינַאמ

 יב טרעוו סָאד יו ,רעטכיד רעשיאיידיא ןייק ןעוועג טינ זיא רע יו טקנוּפ

 בייל ינַאמ .ןפֹוא ןשיטסינַאכעמ ןוא ןרָאגלואוו ַא ףיוא ןענַאטשרַאפ טּפָא ודנוא
 -םיוא טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעוו קיניזטסואוואב ץנַאג ןעוועג רעבָא זיא

 שיטעָאּפ ןוא ףיט ןעוװעג זיא רע יװ טקנוּפ ,שיזעָאּפ רעשידיי רעד רַאפ ןָאט

 ןושל ןפוא טציא טסייה סָאד יו "ןשטנעמ ןופ בצמ, םעד ןגעוו קיניזטסואווַאב

 ,םזילַאיצנעטסיוקע ןופ
 ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל; עטלמַאועג סבייל ינַאמ ךיז רַאפ ןבָאה רימ ןעוו ,טציא

 ןָאלניז יװ ןעז ןעמ ןעק ,טיוט ןייז ךָאנ דנעב ייווצ ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ

 ,טײרּפשרַאפ ןעוועג טייצ ןייא ןיא םיא ןגעוו זיא סָאװ ,גנוניימ יד ןעוועג זיא סע

 ?עלעגייפ-ליּפש ןיישק ןימ ַא זיולב זיא רע זַא

 ביײהנָא ןופ ,דיל ךָאנ דיל ,רעדיל דנעב ייווצ סבייל ינַאמ טנעייל ןעמ ןעוו

 ,טָאה ןפַאש ןייז טײקצנַאג ןוא טייקכעלטייהנייא ןַא רַאפ סָאװ ןעמ טעז ,ףוס ןזיב

 -סגנוטיידַאב יוװ ,דיל ןייז טימ ןוא ךיז טימ טריפ רע ןובשח ןפיט ַא רַאפ סָאװ

 -ַאלק יד ןיא .דיל טימ דיל רעביא םיא ייב ךיז טפור סע ןוא ךיז טדניב סע לופ
 עטצעל יד ןיא ןבירשעג טָאה בייל ינַאמ סָאװ ,ןטענָאס עטפַאהרעטסומ-שיס

 טינ טריפעגרעטנוא ןפוא ןלַאטנעמונָאמ ַא ףיוא רע טָאה ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי

 ףיט ַא טנַאועג טלָאװ ךיא ,ןשיפָאזַאליפ ַא ךיוא רָאנ ,ןשירעלטסניק ַא רָאנ

 ןּפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ לכה-ךס ,ןקידתלהק

 רַאפ ליפעג ַא ןעמ טניפעג סבייל ינַאמ רעדיל עקידרעירפ יד ןיא ביוא

 רַאפ ליפעג א טימ ןעמַאװצ רוטַאנ רעד ןיא "תובחר סטָאג; ןוא הכרב .,דָאנג

 רעגנעג רעד ףיוא ןכַאז רעביא טרעיוה סָאװ "רעיורט ןטּפעשרעד טשינ, םעד

 ןַארַאפ ןטענָאס יד ןופ קיריל רעקרַאטש ןוא רעפייר ךעלנעמ רעד ןיא זיא ,"דרע

 -גיזער ַא ןוא טפַאשגולק עפייר ,טייקידריוו ,טייקנביוחרעד עכעלשטנעמ ךס ַא

 .עטרעשַאב ןוא עכעלדיײמרַאפמוא סָאד ביל רַאפ ןעמעננָא טרינ

 ביל ינַאמ זיא עיר רעטשרע רעד ןיא זַא ,טשינ קפס ןייק רעבָא זיא סע

 םיא ייב זיא טייקנייש רעשירעלטסניק ןופ לַאעדיא רעד סָאװ רעטכיד ַא ןעוועג

 ,שיידיא-טסנוק יד ןעוועג זיא עיידיא עקידנריפ ןייז .ץלַא ןופ רעכעה ןענַאטשעג

 ןשידיי ןיא ,ןבעל ןשידיי ןיא טײקטלצרָאװרַאפ סבייל ינַאמ ןופ רעבָא רעטכיד ַא
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 ךעלרעדנואוו ױזַא רעדיל עטסעב ענייז ןופ לָאצ ַא ןיא טָאה סָאװ רָאלקלָאפ
 םתס ןעוועג טינ זיא ,שטנעמ-סקלָאפ ןשידיי ןופ סָאטימ-והילא םעד טצונעגסיוא
 ,רעטכיד םערוט-ןייבנפלע ןייק

 ,קינשַאּפערָאה ןשידיי םוצ טייקירעהעגנָא ןייז טליפעג טוג טָאה בייל ינַאמ
 רעטלעטשרַאפ טינ ,רעטכע ,רעתמא ןַא ןעוועג וימי-לכ ןײלַא ךָאד רע זיא
 ,קינמיּפכ-עיגי רעטשלעפעג טינ ןוא

 ןוא ?ייײז; ןופ רעדיל עכעלטנעגוי ענייז ןיא טפָא טדער בייל ינַאמ ,תמא
 -יצ ַא ,רעליטש; ַא ןוא "ןעיירשעג ענעגושמ ערעייז ןופ ןפיולטנַא, ןלעװ ןופ

 ןכרָאה; ןוא "לַארטש עקידפושיכ סהנבל רעד; ןגעקטנַא ןייטש "רעקידרעט
 יד סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טייקניילא ןוא רעיורט ןיא ןענעק ןוא "רעכעלקילג ַא
 -ַאב ןוא רעדילא ,"קרַאּפ ןיא;) ,"ןלַאפ רעטעלב עקידנכרָאש ןוא עקידנברַאטש

 ,(238 .ז ,1 ,ב *ןדַאל

 "עג טינ טָאה רע ,ןפָאלטנַא טינ לָאמנייק בייל ינַאמ זיא רעבָא קלָאפ ןופ

 ןשירַארעטיל םעד ,טסירעירַאק םעד ,רעוט-ללכ ןקיליב םעד ןגָארטרַאפ טנעק
 -קלָאפ ןטכע םעד טינ רעבָא ,ןשטנעמ-ייטרַאּפ ןקיּפעק-לָאמש םעד ,לפעל-ךָאק
 רע טָאה ןרָאי עטסירפ עמַאס יד ןופ .רענָאיצולָאװער ןטכע םעד טינ ,ןשטנעמ
 ַא ןבעגּפָא ףרַאד רע ןעמעוו רַאפ ןוא טמוק רע ןענַאװ ןופ ןענַאטשרַאפ טוג

 :"לַאפ ןוא גייטש ןדעי; ןייז רַאפ ןובשחו-ןיד

 ןביוהעגפיוא ךימ טָאג טָאה בױטש ןופ
 ,ןײא רעביא ןביוהרעד ךימ א
 (ביול דובכ רעײא לָאז ךיא זַא
 ןעמָאנ רעײא ןסיורג לָאז ךיא וא
 ,ןײא טימ ןײז טיג לעװ ךיא ןעװ א
 .ןמָא .ןעמָאנ ןײמ ךײא טימ ןײז לָאז

 -שיטַאמָאידיא סבייל ינַאמ ןופ ליּפשייב ַא יװ ןעניד בגַא ןעק דיל סָאד)

 ,(ליטס ןשידיי
 -פיוא םיא טָאה טָאג זַא ,טביולגעג סייה ןוא קיטכירפיוא טָאה בייל ינַאמ

 ידכ ,דיל עשידיי סָאד ןבייהרעד וצ "רעדינ; רעד ןופ ?ביוטש; ןופ ןביוהעג

 :"ןעמָאנ,; סקלָאפ םעד "ןסיורג, וצ

 ,סיביױלג א טרַאּפשעגנײא ,םערָא
 ,ןײר ןענַײפ עלַא ךרוד ןוא
 ,קיבײא ףיוא רערעײא ךיא ןיב
 .ןײב רעײא ןופ ןיײב רעסײװ

 ,טיײקגײלק רעיורג ןופ ךָאי םעד ןיא
 ,(ײלג ךיא ןיב ןטסדוימ םעד וצ
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 טײקגײש רעד רָאפ ןדיײײל ןיט רַטג

 .ךײא ןפ טלײטעגסױא ךיא ןיב

 רעפייא רעשיטעָאּפ לפיוו רעבָא ,וויאַאנ וצ ,ךעלטנגוי וצ רשפא זיא סע
 ףירגַאב םעד ןיא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא טלָאמעד סַאג רעשידיי רעד ףיוא זיא
 זַא טכודעגסיוא ןרָאי טימ רעטעּפש םיא ךיז טָאה סע ןעוו ןוא ! "טייקנייש;
 ןייז וצ ןסייר ןעמונעג ךיז ןבָאה עלַא ןעוו -- ןטַאררַאּפ טייקנייש רעד טָאה ןעמ
 ַא ןיא רע זַא טרימַאלקָארּפ טייקיצָארט טימ רע טָאה םיאיבנ רָאנ ןטעָאּפ טינ
 ןרָאװעג ןענייז עלַא ןעו .?טינ (רע זיא) איבנ ןייק ,רענױזַא זיולב רעפייפ,
 טמירעג ךיז רע טָאה םימכח ןוא ןלַאוטקעלעטניא עפיט רעטכיד-"ןעיידיא;

 :"ןפייפ ,ןפייפע זיולב ןעק סָאװ ,"רַאנ רעטשטנעבעג, ַא זיא רע סָאװ ,םעד טימ

 טײלפ עכעלרעדוואט ַא יװ
 ט

 ,..טיוג רעד ןפ רעדיל עלַא

 ןכעלגייוועגרעסיוא ןַא טימ "טיילפ רעכעלרעדנואווק רעד ןופ רעדיל יד ןיא
 -ףיט ףיוא בייל ינַאמ טָאה רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ טסייג ןוא ןָאט רַאפ ליפעג

 ןופ עיזעָאּפ יד טכַארבעגסױרַא ןפוא ןשירעלטסניק-ןרעדָאמ ןוא ןלעודיווידניא

 טכיול סָאװ ןוא ?"ןּפיל עקירעגנוה יד טלדייא סָאװ ,ןוחטב םעד ,ןוחטב ןשידיי
 .?טייקגייש ליפיֹוזַא טימ עמערָא רעזייה ןיא;

 ןשיווצ ןבייל ינַאמ ייב ןַארַאפ זיא סע טייקכעלנע לפיוו קידריווקרעמ ןוא
 ןוא םימחר ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד עיזַאטנַאפ-קלָאפ רעד ןיא זיא סָאװ ,והילא
 סָאװ ,"רעפייפ, םעד טעָאּפ םעד ןוא תומחנ ןוא תועושי טגנערב סָאװ ,טייקסטוג
 ; ןוהילא ןגעוו תורוש ריפ ןענייז טָא .טיונ רעד ןופ רעדיל עלַא טפייפ,

 ךעיורט ןוא טפאשביל טימ ןגיױא עגיײז לופ

 ,רעביל א לכײמש ַא ןפיל יד ףױט טא

 -- ,רעױּפ ַא יװ טלעטשרַאפ לצבלעפ א טיט טא

 .רעביטש עמערַא ךרוד ןהילא טײג

 "רעביטש עמערָאק ןשיװצ םורַא ךיוא טייג ,טעָאּפ רעד ,רעפייפ רעד ןוא
 :טױנ רעד ןופ רעדיל עלַא טפייפ רע תעב

 ןרעה ,ןברָאה (דײ) טײטש

 ןרערט יד ליפש רעד א רעגנילש

 ,םײרפרעד ײז זיא ץרַאה סָאד לײװ

 טי רעד ןוס ןסײװ ײז לײװ

 ,טיוג רעד ןפ ןרעה ,טרָאה טײט ןא דבי...

 .רעדיל עלַא יד טפײפ רע יט

 רעדילג עלַא ,עלַא טא טא
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 טײגעצ טסײרט ווט טײגעב דײרפ

 ...טײרפרעד טרעװ ןבעל רעײז

 ,(2 .ב ,"ןדַאלַאב ןוא רעדיל,, 822 .ז ,"רַאנ רעד,)

 זיב טיונ רעד ןופ רעדיל ןפייפ זַא ,ןגָאז וצ ןעמענרעטנוא ךיז טעװ רעוו

 טינ זיא ,טיירפרעד ןרעוו סנבעל עמערָא ןוא טייגעצ טסיירט ןוא טייגעצ דיירפ

 "טשיטסימ/, ןיא ?עשיאיידיא, ?עפיט, יװ ןטלעוװ עלַא ןופ רַאה םייב בושח ױזַא

 .ןזרעפ עטּפעטשעג קיצנוק ןיא קרעוו

 רעקיזָאד רעד ,בייל ינַאמ זיא סעטַאטיצ רָאּפ יד ןופ ןעז ןעק ןעמ יו

 עלָאר ןייז ןגעוו קיניזטסואווַאב ףיט ןעוועג ,רעטכיד רעזָאלנעידיא רעטשרמולכ

 ןלעטשוצ ןיא טשינ ןעזעג תוחילש ןייז רעבָא טָאה רע .רעטכיד רעשידיי ַא יו

 ןגָאװ ןפיוא ךיז ןּפַאכפױרַא ןיא טשינ ,סעדָאמ ןפיױלכָאנ ןיא ,גָאט ןרַאפ רעדיל

 -נייש; ןעגנערב ןופ עיסימ ןייז ןריפכרוד ןיא רָאנ ,עמעט רערעלוּפָאּפ רעד ןופ

 ןטימ רוטַארעטיל עשידיי יד ןרעכיירַאב ןיא ,"טרָאװ ןייז ןופ לטָאז ןיא טייק

 ןושלו המוא ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןסיורג ןוא ןביול ןיא ,?טרָאװ ןייז ןופ ףושיכ;

 .רעדיל עשירעלטסניק ערעטיול שידיי ףיוא ןפַאש ךרוד

 -וצפיוא ןבייל ינַאמ ןעגניוצ טנעקעג טינ טָאה טייצ רעד ןופ קורד ןייק

 .?טעלּפרעניה ַא ןיא יוװ . . ."עדוד רעד ףיוא ,ןעדוד; ןֹופ תוחילש עקיזָאד יד ןבעג

 ןופ ןעמַארג ןיא על'השעמ ַא; עמעָאּפ רעטצַאשעגּפָא גונעג טינ ךָאנ רעד ןיא

 טלייצרעד עיצַאריּפסניא רעכעלרעדנואוו טימ טרעוו ,"ןעמַאמ ַא ןוא ןיז יירד

 עז) .עדוד ןייז טימ ףיוא טוט ,סואעפרָא רעשידיי רעקיוָאד רעד ,עדוד סָאוו

 ,(ןדַאלַאב ןוא רעדיל , ןופ ,ייווצ דנַאב ,289 .ז
 רע יוװ ,ןעוועג סָאד זיא םיא רַאפ -- געוו רעלָאמש ַא זיא סָאד ןעמעוו רַאפ

 טנפעעג טָאה טייו יד סָאװ ,געוו רעיירפ ,רעיינ ַא, ,דיל ַא ןיא ץעגרע טגָאז

 -רַאפ ןרעוו סָאד טינ ,רענעייל ןופ טייקדמערפעגּפָא יד טינ ,"ןגיוא (ענייז) רַאפ

 "שדוד,, יד ןטייברַאפ ןבייל ינַאמ ןעגניווצ טנעקעג ןבָאה ,קיטירק רעד ןופ ןגיווש

 ענרעבליז יד טימ לדרעפ ןעיולב, םעד ןופ ןיײגּפָארַא רעדָא ,רפוש ַא ףיוא

 (םיא) טָאה ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא ,ךאלמ רעסייווא ַא סָאװ ,"ךעלדימשרעטנוא

 רעדָא ,"ןסייו; א ףיוא ןצעזרעביא ךיז ןוא ?טכַארבעג הנבל ןופ דנַאל ןופ

 ...דרעפ ?ןטיור;

 עשידיי יד ךרוד טקוק .ןעמוקעגוצ טשינ ןופרעד םיא זיא טנוזעג ןייק

 ,1932 ןיא ,טיוט סבייל ינַאמ זיב 1920 ,ןגָאז רימָאל ,ןופ ןרָאי יד ןיא קיטירק

 ינַאמ .םיא ןגעװ ןעגנולדנַאהּפָא עקיטכיוו ןיא זיא קיטירק יד םערָא יװ טעז ןוא

 רעקינייוו טָאה ,טלעטשעגפיונוצ טָאה ןירושי םיפעי סָאװ ,עיפַארגָאילביב סבייל

 ןיא לרעבירש קיסַאלקטנעצ ַא ןופ עיפַארגָאילביב יד יװ ןעגנונעכייצרַאפ

 .ןָאקיסקעל

 ןרָאװעג זיא סע ןעװו ,טציא רָאנ טינ זדנוא ייב זיא טסנוק עטכע ,ענייר

 ערעזדנוא ןופ רענייא סָאװ .םעד ףיוא זָאנ רעד טימ ןעמירק וצ הווצמ ַא שממ
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 ענייר זיא רעירפ ךיוא רָאנ ,"טסונקק ןָא קידווע'נה יױזַא טפור הבושת-ילעב
 סעּפע ןעזעג טסנוק רענייר ןיא טָאה ןעמ .רעלוּפָאּפ ןעוועג טינ זדנוא ייב טסנוק
 טסנוק ענייר ,עתמא טָאה ןתמא רעד ןיא שטָאכ .טייקשידיי וצ הריתס ןימ ַא
 ןופ "ץנַארעלָאטמוא; עקיטנייה יד ,ןגָאז רימָאל ,יו השודק טימ תוכייש רעמ

 "םזיניווװָאש, טימ ןריטעקַאק סָאװ "תומוח ירמוש, עטמיטשַאב-טסבלעז ערעזדנוא
 טינ ןוא ,תולעמ ַא רַאפ סָאװ טסייוו רעוו ןעוועג טלָאװ סָאד יו ?עיצקַאער, ןוא
 ...ןדיי ןענָאילימ טכַארבעגמוא ןבָאה סָאװ תוינערוּפ ןייק

.2 

 וטפיוא ןוא טרעו ןשירעלטסניק סבייל ינַאמ קירעהעג יװ ןצַאשוצּפָא ידכ

 ןַא עטייוצ יד ,עשירָאטסיה ַא ענייא :ןסָאמ ייווצ ןבָאה ןעניז ןיא ןעמ ףרַאד
 עיועָאּפ עשידיי יד סָאװ ןבָאה ןעניז ןיא ןעמ ףרַאד טייז ןייא ןופ .עטנענאמיא
 ןייז ךָאנ דלַאב ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה יז טָאװ ןוא ןבייל ינַאמ רַאפ ןעוועג זיא
 ןַא זיא טיזעֶאּפ סבייל ינַאמ סָאװ ןעז ןעמ ףרַאד טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןעמוק
 ,ןטסנידרַאפ עשירָאטסיה עריא עלַא ןופ ןעזעגּפָא ,ךיז רַאפ ןוא

 ןקיויל רעטעּפש ןוא יודנַאל אשיז ,ןרעּפלַאה בייל-השמ טימ ןעמַאזוצ
 ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ רעײנַאב רעסיורג רעד בייל-ינַאמ זיא ,ןקינלָאר
 ַָאד טרָא סָאד .טרעדנוחרָאי םעד ןופ רָאי 15--10 עטשרע יד ןיא עקירעמַא

 ןדערמורַא ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ןענעק לָאז ךיא זַא ,טצענערגַאב ֹוצ זיא
 ,גנטכיד רעשידי רעד ןופ רעײנַאב רעד יו עלָאר סבייל ינַאמ

 טָאה ביל ינַאמ ןעוו זַא ,ןֹוייװנָא רעטרעוװ רָאּפ ַא ןיא ןיולב ליוו ךיא
 שמוטשא ןייז ןפורעג ןײלַא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ לגנַארעג ןייז ןענואוועג

 סָאד .שרעדנַא ןדער וצ ןביוהעגנָא עיֹזעָאּפ עשידיי עצנַאג יד טָאה ,?גנוצ
 ,קיחמ עינ א ,בראפ עיינ ַא ,ןעזסיוא יינ ַא ןגָארקעג טָאה דיל עשידיי

 ןקירדסיוא ןענעק וצ ןבױהעגנָא שידיי ףיוא ןעמ טָאה ןבייל ינַאמ קנַאד ַא
 :רענעט לטרעפ ןוא עבלַאה ,ןליפעג ןופ ןסנַאוינ ךיוא רָאנ ,ןליפעג רָאנ טשינ
 -ןפיוליײברַאפ יד ןוא ןעגנוריפש עטסניד יד ןקירדסיוא ןענעק וצ ןביוהעגנָא
 רעד רַאפ ןַאטעגפױא טרּפ םעד ןיא טָאה בייל ינַאמ .ןעגנומיטש עטסקיד
 רעשיויהצנארפ רעד רַאפ ןָאטעגפיױא טָאה ןעלרעוו ַא סָאװ ,עיזעָאּפ רעשידיי
 ,גנוטכיד

 -טכַאּפע ייוצ ענױזַא זיולב ליּפשײיב ַא יװ ןענַאמרעד וצ גונעג זיא סע
 ינַאמ סָאװ ,"ןדנוטש-טנװא עליטש ןביױט, דיל סָאד יו ,רעדיל עקידנכַאמ
 ןיב ףךיא, ךיל סָאד ןוא 1908 םורַא יו ירפ ױזַא ךָאנ ןבירשעגנָא טָאה בייל
 רָאי רָאּפ ַא טימ ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,"רעדליו רעד בירנייו רעד
 עטסעב יד ןבעגעג בייל ינַאמ טָאה רעדיל עטשרע רָאג יד ןיא ןיוש .רעטעּפש

 ןעניז ןסיוועג ַא ןיא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא םזינַאיסערּפמיא ןופ ןועטסומ
 לָאז ןעמ ביוא ,ךיוא רָאנ ,רעטשרע רעד רָאנ טשינ ןעוועג רשפא רע זיא
 רעקיצניא רעד ,ןײטשּפָאה דוד ןופ רעדיל עטשרע רָאג יד ןענעכער טשינ
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 בייל ינַאמ ,טייצ רענעי ןיא גנוטכיד רעשידיי רעד ןיא טסינָאיסערּפמיא רעתמא
 םזינָאיסערּפמיא םעד ןסקַאװעגרעבירַא רעדָא ,ןסקַאװעגסױרַא רעטעּפש זיא ןיילַא

 רעד ןיא יוװ ,םזילַאער ןטרעטיילעג ןשיסַאלק םוצ רעטנענרעד רעמ ץלַא ךיז ןוא
 - .  ."רענייטש רעקרָאי-וינ ףיוא, עמעָאּפ

 ןבירשעגנָא טָאה בייל ינַאמ סָאװ רעדיל רָאּפ ַא ןופ ןגוצסיוא ןענייז טָא
  +ןפַאש ןייז ןופ בייהנָא ןיא רָאג ךָאנ

 ןליהרַאפ דלַאב סעװ טכַאנ יד עז ,ןגױא יד ףױא בײה

 ,ײװ ןא טכײל א יולב לפעג ןיא ץרָאיריג טָאטש יד

 ,ײלב ןוא טיור קידלָשג ,רעסטסנעפ ןעגָאילימ ןיא טא

 ןליֿפשעצ טכיל עּפָאילימ ךיז ןלעװ דלַאב

 ;טייצ רענעי ןופ דיל רעדנַא ןַא ןופ ןוא

 ,טלַאק א טײװ זיא ןוז יד ,דלָאג ןכײלב ץא טסברַאה ןײמ
 ,טלַא ןוא יורג זיא ץקרַאֿפ רעד ,קירעיררט זיא ןז ןײמ
 ,ץפיז רעטצעל ןייז יװ ,טײקליטש ןײז א רָאנ ,ליטש ןוא
 .ּטלֲאֹפ לטעלב עטצעל סָאד

 ,רעדיל ענעי ןופ ךָאנ ןגוצסיוא סָאד ןענייז ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ
 50 ערעסָאװ טימ טסייה סָאד ,1908 םורַא ןבירשעג טָאה בייל ינַאמ סָאװ
 רעייז טימ טנייה ךָאנ ןקריוו ייז .טוג טנייה ךָאנ ןענייז רעדיל יד .קירוצ רָאי
 רָאנ ,טשינ ןרינָאזער ,טשינ ןרימַאלקעד ,טשינ ןדער ייז ,גנומיטש ןוא קיזומ
 -ערּפמיא ןופ ןרעטסומ עטסעב יד םויה-דע ןענייז ייז .ןלָאמ ןוא ןעגניז ייז
 ןעועג ייז ןענייז טייצ רעייז ןיא רעבָא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא םזינָאיס
 רַאפ ךיוא ןגעוו-גנופַאש עינ טנפעעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוקעלּפטנַא עתמא
 ,רעטכיד ערעדנַא

 עקירעמַא ןיא ןַאד טָאה ןעמ רעדיל ַא רַאפ סָאװ ןענַאמרעד ךיז ףרַאד ןעמ
 -בעטשכוב רעדיל יד טימ טָאה בייל ינַאמ זַא ןעזוצנייא שידיי ףיוא ןבירשעג
 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ רעטקַארַאכ ןוא גנַאג םעד טרעדנעעג ךעל
 ןבָאה סע סָאװ ץלַא ףיוא םתוח רעייז טגיילעג ןבָאה רעדיל יד .עיזעָאּפ
 ,ןבײל ינַאמ ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעטכיד יד רָאנ טשינ ןבירשעג
 .טַאלבנעזיױר ,ה ,לשמל ,יװ ,םיא רַאפ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעטכיד ךיוא ךָאנ
 ַא ןבָאה ןבױהעגנָא רוד סבייל ינַאמ ןופ רעטכיד ערעדנַא ןבָאה רעטעּפש
 עיזעָאּפ עשידיי ערעגניי עצנַאג יד טעמכ טָאה טייצ ןייא ,סולפנייא ןרעסערג
 ,לוק סנרעּפלַאה בייל השמ טימ טדערעג עּפָאריײא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא

 ןוא סולפנייא סבייל ינַאמ ןופ דישרעטנוא רעד זיא עקַאט םעד ןיא רעבָא
 טושּפ טניימעג טָאה ןענרעּפלַאה ןופ ןרעוו טסולפניײאַאב .סולפנייא סנרעּפלַאה
 טניימעג טָאה סע .רעגניזרעביא רעדָא ,רעגניזכָאנ ,רעכַאמכָאנ ןייז ןרעוו
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 ןייז ,טלעװ רעד ףיוא קוק ןייז ךיוא רָאנ ,ליטס ןייז רָאנ טינ ןעמענרעביא

 ,עזָאּפ ןייז ןוא רעינַאמ

 סָאד ןענרעל ךיז טנעקעג רעטכיד רערעגניי ַא טָאה ןבייל ינַאמ ייב

 טָאה בייל ינַאמ .,רעכַאמכָאנ ןייק ייברעד קידנרעװ טינ ,ךַאפ עשירעטכיד

 רעד ןופ רעטסומ ַא יװ רָאנ ,סולפנייא ןַא יו רָאנ טשינ ןעניד טנָאקעג

 ענַארפ יד ןרידיווער ןפרַאד ןעמ טעװ טרּפ םעד ןיא ןוא .טסנוק רעשיטעָאּפ

 -נעזָאר ןענייז יאדװַא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ רעקיסַאלק יד ןענייז סע רעוו

 ירעטכיד עסיורג ןעוועג שאוהי ךיוא רעטעּפש זַא ןייז לָאז ןוא ןיסעיל ,דלעפ

 רעד ןעװעג זיא ןיקשוּפ יװ ןעניז םעד ןיא רעקיסַאלק ןעוועג ייז ןענייז רעבָא

 רעד ןופ רעקיסַאלק רעד ,עטעג רעדָא ,עיזעָאּפ רעשיסור רעד ןופ רעקיסַאלק

 "סומ ךיוא טניימ ,ןכַאז ערעדנַא עלַא ץוח ,טיײקשיסַאלק ?עיזעָאּפ רעשטייד

 ןיא ןוא ןָאט ןיא טייקטרעטיילעג ,טיײקצנַאג עשינָאמרַאה ,טיײקיטפַאהרעט

 ,טרָאװ

 יד ןופ ,ןטענָאס יד רַאפ וליפַא ,רעדיל עטסעב ענייז ןיא זיא בייל ינַאמ

 עטשרע ענייז ןופ ןיוש .טפַאהרעטסומ טולָאסבַא -- טדערעגּפָא זיא ןטענָאט

 ,קרַאטש זױלב טינ ןקירדוצסיוא ךיז טבערטשעג בייל ינַאמ טָאה טירש

 רע רָאנ ,ןָאט וצ טבערטשעג ןרעּפלַאה טָאה סָאד יװ ,לעניגירַא ןוא קיברַאפ

 סע .טייקטרעטיילעג ןוא טײקשינָאמרַאה וצ ,עיצקעפרעּפ וצ טבערטשעג טָאה

 ,טרָאװ טכעלש ַא ןעניפעג וצ ךעלגעממוא טעמכ רעדיל סבייל ינַאמ ןיא זיא

 "ָאק רעשיטעָאּפ ןופ רעטסומ ַא זיא דיל ַא סנייז ,קורדסיוא ןזָאלקַאמשעג ַא

 רענעי ןופ טפָא ןוא ,טייקויסנעטניא ןוא עיצרָאּפָארּפ ןופ ,עיצַאנידרָא

 :דיל ןטמירַאב ןייז ןיא רע טגניז ריא ןגעוו סָאװ ,תוטשּפ רעשיסַאלק

 ,רעסעמ ןענַאלב ןײד טימ ,ערָאלק תוטשּפ ,םוק

 .לעז ןײימ טפ רעטנַאלּפ ןצרַאװש םעד ףיױוא דינש

 ,רעסעלש ערעטש ןא עלעקנוט רעטנוא ןופ טלעװ ןײמ

 .לעװש ןײמ רַאפ ןעווז יװ רימ רַאפ ןלארטשפיוא לָאז

 ןגױא ענײמ ןופ שינרעטצויפ רעפיט ןיא סָאװ ןוא

 ,זמערפ ןוא טליהרַאפ ,ןעװעג טדנעלברַאפ ,ד1ילב זיא

 ןגיובנגער ןופ טכיל יװ ,רימ רַאפ רָאֹלְק ןרעװ לָאז

 .ומעה ןײמ ןופ טגטײל עסײװ סָאד יװ ןא

 (בָאז עקידעבעל טינ ווא עקידעבעל עלַא טא

 -- טדנעװעגּפָא ןוא רימ ןפ טײװ ןבעל סָאװ

 (כַאלפ רעסַאװ עגײד יװ ףיוא קעד ,ןענרעד

 .טנעה יד ןופ רעגניפ ןעצ עביל עגײמ יװ
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 ,רעיורט ןטפעשרעד מינג ןופ דרע רעגנע ןײמ ףיױוא ןוא

 ,טדימשעג רעצ ןיא טגיל סָאװ ,ץלַא ןופ םיטש יד

 רעיוא ןײמ ןצ ןעגנילק לָאז טולב ןצ טולב יװ

 ,דיל ץימ ךרוד טרעטײלעג טרָאװ ןײמ ןיט ןט

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ,עיזעָאּפ רעד ןיא טָאה ןעמ ןעוו טייצ ַא ןיא
 ,ךַארּפש עשיטעָאּפ יד ןקידעכָאװרַאפ וצ טבערטשעג ,םזינַאיסערּפסקע םעד
 ןטלַאהעג ביל ינַאמ טָאה ,עבָארג טּפָא ,עיוו רעטרעװ ריא ןיא ןעמענניײרַא
 ,ןביוהרעד ןוא ךױה-שיסַאנרַאּפ טרָאװ סָאד

 -שינָאמרַאה ןוא טייקטרעטיילעג ןופ טנעמָאמ םעד סױרַא בייה ךיא ןעוו
 טָאה רע זַא ,ןגָאז וצ טשינ טימרעד ךיא ןיימ ,עיזעָאּפ סבייל ינַאמ ןיא טייק
 ,ןויטָאמ "עשיטעָאּפ, טימ זיולב טנגונַאב רעדָא ,טצונַאב ךיז רעדיל ענייז ןיא
 יו ןעגנילק טנַאקעג טָאה סָאװ ץלַא ןטימעגסיוא ןפַאש ןייז ןיא טָאה רע זַא
 עווייטקעלעס ןייק טימ טליּפשעגמורַא טשינ ךיז טָאה בייל ינַאמ .סנַאנָאסיד ַא

 טשינ ןיא ןוא טייצ ןייז ןופ דניק א ןעוועג זיא רע .ןוויטָאמ עליטנעשז רעדָא
 ןעוועג ןענייז סָאװ סיר ןוא ןטינש ,ןטקילפנָאק עלַא יד ןופ יירפ ןעוועג

 -טינ יװ טוג ױזַא עשידיי -- טייצ ןייז ןופ רעטכיד יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 .עשידיי

 ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג זיא בייל ינַאמ
 םזימיסעּפ םעד טליײטעג טָאה רע ןוא 1905 ןופ עיצולָאװער רעשיסור רעד
 סָאװ ,טיילעגניי עשידיי-שיסור רוד םעד ןופ גנולפייווצרַאפ יד ,גנושיוטנַא ןוא
 .עיצולָאװער רעשיסוד רעד ףיוא טגיילעג ןעגנונעפָאה ליפ ױזַא ןבָאה

 ,ןסעגרַאפ טינ זדנוא ןזָאל רעדיל סבייל ינַאמ ןוא ,ןעקנעדעג ךיוא ףרַאד ןעמ

 סָאד ןעוו ,טייצ ַא ןיא טנַארגימיא ןַא סלַא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע זַא
 -כרוד טָאה בייל ינַאמ .ןעיוב וצ ןביוהעגנָא טשרע ָאד ךיז טָאה ןבעל עשידיי
 ןוַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג ןענייז סָאװ ,םוניהג ירודמ העבש עלַא טכַאמעג
 ןיא טעבראעג רעטיב ןוא רעווש טָאה רע .טייצ רענעי ןיא טנַארגימיא ןשידיי
 .רעדיל ענייז ןיא קורדסיוא ןַא ןענופעג ץלַא טָאה סָאד .רעּפעש רענַאקירעמַא

 -רעביא ערעטיב ערעדנַא ענייז עלַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא ןענייז יז ןיא
 .סעידעגַאּרט ןוא ןטקילפנַאק-עילימַאפ ענייז עלַא ,ןעגנורַאפרעד ןוא ןעגנובעל
 םענעגייא ןייז טימ טייצ ןייז ןופ סױרַא טסקַאװ בייל ינַאמ --- טרָאװ ןייא טימ
 בייהנֲא ןיא עקירעמַא ןיא רעטכיד ןוא שטנעמ רעשידיי סלַא ,לרוג ןשיגַארט
 ,טנורגרעטניה ןכעלטייצ םענײמעגלַא םעד ןופ ,רעמ ךָאנ .טרעדנוהרָאי םעד ןופ
 רעדיל סבייל ינַאמ ןיא סיוא ךיז טקיטלַאטשעג ןעגנומיטש-טייצ עלַא יד ןופ
 .עיצַאמרָאפ רעקיטסייג רענרעדָאמ סיואכרוד ןוא רעיינ ַא ןופ טייקכעלנעזרעּפ ַא
 -ןיר ַא יו רעמ טָאה רעדיל עטשרע סבייל ינַאמ ןיא טלַאטשעג ךיא סָאד

 ןײלַא זיא רעדיל יד ןיא טלַאטשעג ךיא  סָאד .גנוטיידַאב עכעלנעזרעּפ
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 ןוא ,טייצ רענעי ןופ "דלעה; םעד ןופ טערטרַָאּפ ַא ,גנופַאש עשירעטכיד ַא

 ,גנוטיידַאב עכעלנעזרעּפ ַא זיולב יו רעמ רַאפרעד טָאה

 רעד ללכב ןוא רעשיניקשוּפ רעד יירטעג ןעוועג רעבָא זיא בייל ינַאמ

 רעטכיד םעד ןופ גנובעלרעביא יד סָאװ זַא ,טרּפ םעד ןיא עיצידַארט רעשיסַאלק

 עיצקיד יד ,שינַאמרַאה שירעלטסניק ןייז דיל סָאד ףרַאד -- ןייז טינ לָאז

 .קידתומילש ךעלגעמ טייוו יװ םרָאפ יד ,טרעטיילעג

 ןרעדנַא ןשיוצ רע טביירש ,ןבייל ינַאמ ןופ בָאה ךיא סָאװ ,ווירב ַא ןיא

 גנומיטש ַא ןֹרועװ ןבעגעגרעביא וומ דיל ןשיריל ןטוג ןדעי ןיא, :ױזַא

 .גנוביירשַאב ַא סעּפע טשינ ןוא (.ט .א --- ןבייל ינַאמ ןופ ןכָארטשעגרעטנוא)

 עטרעטיילעג יד ןעגנַאגעגכרוד זיא סע ןעוו ,ךַאז א טשרע זיא דיל שידיל ַא

 -רָאפ ןופ בָאג רעד טימ טשטנעבעג זיא רעכלעוו ,טעָאּפ םעד ןופ גנולעטשרָאט

 רשפא זיא דיל שיריל ַא ןופ סיוטש רעלענָאיצַאמע רעד .עידָאלעמ ןוא גנולעטש

 ךיל שיריל טוג ַא .רענעייל םעד ןָא טקעטש סָאװ ,רָאטקַאפ רעטסקיטכיװ רעד

 ןדעי ןיא קיטכױו רעייז זיא טיײקטקעפרעּפ .ןדָאלעגרעביא טינ לָאמנייק זיא

 טייקטקעפרעּפ יד טרעװ טּפָא ,דיל שיריל ַא ןיא סױעדנוזַאב ןוא קרעוו-טסנוק

 -לפייוצ ַא ןוא םויאַאזָארּפ ןקיסַאּפ-טינ א ןופ ,ליפעג ןשלַאפ ַא ןופ טרעטשעצ

 -רעפ רעד טימ טּפַאכרַאפ דיל שיריל טוג ַא ,ַאי .םארג ןזָאלקַאמשעג ןטפַאה

 רעד ןופ עידָאלעמ ,טרָאװ ןופ טייקטקַאזקע ,גנומיטש ןופ עינָאמרַאה ,טייקטקעפ

 סָאװ ,עמרָאפ יד רעבָא זיא סנטסרעמ .טּפַאשרעטסיײמ רעכיוה ןוא גנוריזַארפ

 ,טרעוו ןכיוה םעד קיריל רעד וצ טיג

 ןעיירעניּפש עשירטעמ עכעלגעמ עלַא טימ םרָאפ עכייר ַא רַאפ סָאװ רעבָא;

 רעטייו טביירש -- ןבעג טינ לָאז טעָאּפ ַא קינכעט ןיא ןעגנושאררעביא ןוא

 ןייק טָאה) ןעמוק עכלעװ יד ןענייז רעדיל עשיריל עטסעב יד --- בייל ינַאמ

 םוצ ןעייג -- ןצרַאה ןופ ןעמוק סָאװ רעדיל לייוו .ןצרַאה ןופ (טינ לביארַאפ

 יד רעדָא ,בײרט רעד רעדָא ,סױטש רעד ןיא סע .רענעייל םענופ ןצרַאה

 "יבייא ןקירדוצסיוא -- -- -- טפַארק יד דיל םעד טיג סָאװ ,ןליפ ןופ עיגרענע

 ?רעיוד ןקיביײא ףיוא ןקיטסעפטנורגרַאפ ןיילַא ךיז ןוא ןטייקנייש עק

 -ובעלרעביא .םייקמ האנ א ןעוועג שוריפב טרּפ םעד ןיא זיא בייל ינַאמ

 ,ענייש טינ רעדֶא ענייש ,עשיגַארט רעדַא עקידיירפ ,ןעגנודַאפרעד ,ןליפעג ,ןעג

 ןעגנַאגעגכרוד םיא ייב ןענייז רעדיל ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ןענייז ייז רעדייא

 ןשירעפעש םעד טַאהעג טָאה רע .טעָאּפ םעד ןופ גנולעטשרָאפ עטרעטיילעג יד

 ןעוו ,הגרדמ רעד וצ דיל ןייז ןעגנערב וצ קַאמשעג ןשירעלטסגיק םעד ןוא חוכ

 ,גנומיטש ןופ עינָאמרַאה ,טייקטקעפרעפק רעד טימ ןּפַאכרַאפ ןענעק לָאז סע

 ?טּפַאשרעטסײמ רעכיוה ןוא גנוריזַארפ ,עידָאלעמ ,טרָאװ ןופ טייקטקַאזקע

 ןייש יוזַא טקנוּפ ןבייל ינַאמ ייב זיא טיונ ןופ עמעט רעד ףיוא דיל ַא

 סָאד יװ ,טרעטיילעג ןוא ץנַאג שיסַאלק יװַא טקנוּפ ,שינָאמרַאה ױזַא טקנוּפ

 "רעמוז ףוס, דיל ַא רעדָא ,"דנאר םענעדלָאג םוצ , ןעמָאנ ןטימ דיל-עביל

 טיירג טיײטש סָאװ טיורב סָאד ןוא דָאנג סטָאג ,תובחר סטָאג טגניזַאב סָאװ
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 רעתמא רעד ביל ינַאמ זיא טרּפ םעד ןיא .דָאר ןקינוז ןייז ןיא תחנ ןיא
 ,דיל ןשידיי םענרעדָאמ םעד ןופ רעקיסַאלק

 -רַאפ בייל ינַאמ ךיז טָאה תולעמ עשיטעָאּפ-שיסַאלק עקיזָאד יד קנַאד ַא
 עמַאס ענייז ןופ לָאצ עשביה ַא וליפַא .רעיוד ןקיבײא ףיוא טקיטסעפטנורג
 קַאמשעג רעד ןעמעוו ייב .סעיגָאלָאּפָא ןייק ןיא טשינ ךיז ןקיטיונ רעדיל עטשרע
 ןוא ןטייקיצנוק עשיטסינרעדָאמ עטציּפשרַאפ יד ךרוד ןרָאװעג עילַאק טינ זיא
 ןוא רעדיל עטלמַאזעג סבייל ינַאמ ןיא טייקנייש ריש ַא ןָא ןעניפעג ןעק ןצכעגָאז
 טינ ןלָאז ייז ןפַאש ןייז ןיא דָאירעּפ ַא רַאפ סָאװ וצ םעד ןופ ןעזענּפָא ,ןדַאלַאב
 ףיוא טלָאמ ךעלעצנערק ךעלעמילב. ,"םינלזג, ,"טַאװכ לגניצ לגנייא .ןרעהעג
 ,טנייה ךָאנ ןבָאה ,ץירּפ ןגעוו עטייווצ סָאד סרעדנוזַאב ,"טסָארפ רעד ןביוש יד
 טינ ךיז וצ ,ןרָאװעג ןפַאשעג ענייז יז יו םעד ךָאנ רָאי קילדנעצ עכעלטע
 ןשידיי ןרעדנַא ןַא ןופ טינ סייוו ךיא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןכיילג ןייק
 ןענעק דיל ךָאנ דיל לָאז סָאװ ,ןייז טינ לָאז רע רעסערג רעדָא ,סיורג יוװ ,טעָאּפ
 ינַאמ יוװ ,גנורעטסיײגַאב רעמ ,דיירפ רעמ ,האנה עשירעלטסניק רעמ ןפַאשרַאפ
 ,בייל

 ןענָאק ךיוא רָאנ ,ןלעװ רָאנ טשינ עיזעָאּפ סבייל ינַאמ ןעמ ףרַאד יאדווַא
 -ךיוה זיא סָאװ ,עיזעָאּפ רעיינ רעצנַאג רעזדנוא עגונב תמא זיא סָאד .ןענעייל
 ןעמ .עיצַאקיפילַאװק עכעלנע ןַא רענעייל םעד ןופ טרעדָאפ ןוא טריציפילַאװק

 ליפעג ַא ,קיזומ ןוא דליב רַאפ רעוא ןטלושעג ןוא גיוא טלושעג ַא ןבָאה ףרַאד
 רעד סָאװ ץלַא דיל שידיי ןרעדָאמ ַא ןופ ןגירקוצסורַא קינכעט ןוא םרָאפ רַאּפ

 ,טגײלעגנײרַא םיא ןיא טָאה טעֶָאּפ

 טָאה ,דיל ַא םענייז ןיא שטיינק ןשילַאקיזומ ןייא טרעהרַאפ טָאה ןעמ ביוא
 ,דיל םוצ לסילש םעד טזָאלעגכרוד רשפא ןעמ

 רעשידיי רעד וצ גָארטיײב ןייז זַא ,ןגָאז וצ ןבָאה ביל טגעלפ בייל ינַאמ
 זַאע םעד טכַארבעגנײרַא ריא ןיא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב עיזעָאּפ
 בייל ינַאמ טגעלפ ,רעטרעוװ עקיזָאד יד טימ ."זַא ןוא; םעד ןוא ?שזַא; םעד
 -יומ ןשידיי-טכע םעיינ ַא וצ לסילש ַא ןטעָאּפ עשידיי ןבעגעג רע טָאה ,ןגָאז
 ,םתס ןעוועג זיא גנולייטטימ עקיזָאד יד זַא ,ןטכוד ךיז ןָאק סע .םָאידיא ןשילַאק
 ןיא קידנבָאה ,רעדיל יד ןענעייל רעבָא ןעמ טמענ .ַאזַא לדנח שיבייל ינַאמ ַא

 ןעמ טפַאשרעטסיימ לפיוו טניוטשרעד ןעמ טרעוו ,"ןעלסילש; עקיזָאד יד ןעניז
 -טסואוַאב רעמ לפיוו ,טסנוק-ןזרעפ סבייל ינַאמ ןיא ןקעדוצפיוא ןָא טבייה
 ,טײקשילַאקיזומ רעשיפיצעּפס ןייז ןופ טָאה ןעמ האנה עקיניז

 רעדיוו ךיז ךיא לעװ ,טרָא ןיא טייקצינערגַאב רעטנַאמרעד-ןיוש רעד בילוצ
 בייל ינַאמ סָאװ םעד ןופ ןליּפשייב רָאּפ ַא זיולב טימ ןענעגונַאב ןזומ לָאמַא

 טימ שיטַאמַארד ןוליפַא טּפָא ןוא שילַאקיזומ ןוא שירָאטַאקיפיסרעוו ףיוא טוט
 ןזַא ןוא, ןוא ,"ןזשַא; ,"ןזַא; יד

 ןוא רעדיל) "ןפיילש ערעייא ןיא ןגיוא עניימ, ןעיורפ וצ דיל םעד ןיא

 :ױזַא עפָארטס עטפניפ יד ךיז טנעייל (104 טייז ,1 דנַאב ,ןדַאלַאב
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 ,ןדנעל יד ןדנעלב עֶנעפָט זט ןוא

 ,טײרג ןסיטײצ ןטימ דלָאג ןטימ

 ןדנעלב ווא ןענערב ,ןטכיולפיוא ךיא לעװ

 .ּטיווק רענעגײל רעד טכיל 'ססַאװ ןופ יװ

 ןשימַאניד קרַאטש ַא טימ ללכב ךיז טגָארט דיל עשיטסעּפַאנַא עקיזָאד סָאד
 ןעמ ןוא דיל עצנַאג סָאד רעבָא טנעייל ןעמ ןעוו .םטיר ןכעלטפַאשנדיײיל ןוא
 סָאװ טשרע ןעמ טעז ,רעטפניפ רעד וצ סעפָארטס ריפ עטשרע יד ךָאנ טמוק
 -יזומ רָאנ טינ ,עפָארטס רעד ןיא ןָאטעגפיוא *זַא ןוא; םעד טימ טָאה בייל ינַאמ
 -עגייטש עלענָאיצַאמע עקידלַאװג ַא רַאפ סָאװ .שיטַאמַארד ךיוא רָאנ ,שילַאק
 -רעד ןעמ רעייפ שיטַאטסקע ןַא רַאפ סָאװ ,דנעוו ןשימַאניד ַא רַאפ סָאװ ,גנור
 ! יזַא ןוא, ןשיבייל ינַאמ ןקיזָאד םעד קנַאד ַא עפָארטס רעד ןיא טליפ

 גנודנעוו רעד טימ ךיז ןצונַאב סבייל ינַאמ ןופ ליּפשייב ַא זיא טָא ןוא
 ןופ דיל סָאד, דיל ןויטַארעטילַא ןוא ןשילַאקיזומ ךעלרעדנואוו םעד ןיא ?שזַא;
 ; (24 .ז ,2 דנַאב ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל) "טיורב

 ,רעסעצמ יד טימ רעטיגש ןעדוק

 ,רעסערג ,רעפרַאש ןטײװצ ןפ סנײא

 ,ןעגניז ,ןדײגש ,רעטיוש ןדײגש

 (ןעגנילק רעסעמ עפרַאש יד שז8א

 ...ןברטטשרַאפ טײװ רעדלעװ יד טזַא

 ןשיטַאמַארד ןוא ןקרַאטש לענָאיצָאמע ןַא ןופ רעטסומ ַא ךָאנ זיא טָא ןוא
 ןוא ןשינָאריא םעד ןופ עפָארטס רעטנעצ רעד ןיא "זַא; ןַא קנַאד ַא גנַאגרעביא
 טיירב ןוא טייוו ,בייל ינַאמ ןיב ךיא, דיל ןטרירטסעקרָא שירעטסיימ זייוורעטרע
 ַא טעָאּפ ןייק טינע זיא רע סָאװ ,קנַאד ןטימ ךיז טקידנע סָאװ ,"רעטסואווַאב ַא
 :"טעָאּפ ַא רעטסוש, ַא רָאנ ,"רעטסוש

 ןעגנולסרַאפ טלעװ יד ןא ןעגנוזעג ןבָאה רימ א

 ,סעה ןצ סעה ןופ ןעגנואװצבאב רעצרעה יד

 -- ןעגנולשעג רעגנוה םעד ןוט ןעגנול יד ןסירעג

 .סעװט טלעװ רעד וופ זיא זדווא ןפ רענײא טשי זַא

 טינ ןעמ ןעק ,סערעטניא ןוא ליפעג טימ דיל עקיזָאד סָאד טנעייל ןעמ זַא
 ןוא גיב םעד ןליפרעד זומ ןעמ ."זַא םעד ןעגנילשרַאפ רעדָא ,ןפיולייברַאפ
 -סקע ָאד זיא "זַאש רעד .וויטַאטישטער ןיא גנַאגרעביא םעד ,םטיר ןיא גיוו
 ןַא ןופ סעּפע ךיז ןיא טָאה סע ,שזַאמיא רעדָא ,דליב ַא ןופ וליפַא רעוויסערּפ
 ;רעטכיד ןופ טלַאטשעג סָאד ףיוא טבעל סָאװ ,העונת רעדָא ,טסעשז ןלענָאיצָאמע
 ענױזַא בגַא ,דיל סָאד ןריטיצער זדנוא רַאפ ןוא ןייטש ןילַא טלָאװ רע יו סעּפע
 ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא בורל בייל-השמ ייב ךיוא ןעמ טפערט ןטסעשז"טרָאװ
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 ינַאמ ןופ ןטעָאּפ עטסקיטכיוו יד ןופ ייווצ זיולב ןענָאמרעד וצ ,ןיודנַאל אשיז ייב
 .רוד סבייל

 ןָאט וצ טָאה סָאװ ,םעלבָארּפ םוצ ךיא םוק זרעפ ןטריטיצ-ןביוא םעד טימ
 ןוא שילַאקיװמ זיא דיל ַא ןיא גנרירטסעקרַא עוויטַארעטילַא ןעוו ,םעד טימ

 קידנעטש טָאה הרוש ַא רעדָא ,דיל ַא סבייל ינַאמ זַא .קידוועגנילק זיולב -- ןעוו
 עטריטיצ יד .ןדער וצ סָאװ ָאטינ טנייה ןיוש זיא םעד ןגעוו ,גנַאלקליואוו
 עביוט וליפַא זַא ,טרירטסעקרָא ױזַא זיא ןעגנולקעג ןוא ןעגנוזעג ןגעוו עפָארטס
 טינ ךָאנ זיא טייקידוועגנילק רעבָא .זיא יז קידוועגנילק יװ ןרעהרעד ןענעק
 ןייק טינ ,גנַאזעג ןייק טינ ךָאנ זיא ןיײלַא טייקידוועגניז ןוא טייקידוועגניז ןייק
 ,קיזומ

 -עגרעסיוא ןַא ןעוועג םינָאלס לאוי רענעברָאטשרַאפ רעד ,לשמל ,זיא טָא

 ןעוועג זיא רע זַא ןגָאז םיא ןגעוו ןעמ ןעק רעבָא .טעָאּפ רעקידוועגנילק ךעלנייוו
 ןייז ןעוו ,בייל ינַאמ ןעוועג טינ טלָאװ בייל ינַאמ ןוא ? טעָאּפ רעשילַאקיזומ ַא

 ןוא ןעגנוזעג; יו תורוש עקידלבמיצ ענױזַא ןופ ןענַאטשַאב טלָאװ קיזומ עצנַאג
 רעדָא ,"ןעגנולשעג רעגנוה םעד ןוא ןעגנול יד ןסירעג ,ןעגנולקרַאפ טלעוו יד

 .?ןרָאק ןריפ ,ןרָאפ ןרופ ,ןרָאפ ןרופ עלופ, יװ ןליּפש-טרָאװ ענױזַא ןופ

 ןעניז ןיא ןבָאה ןעמ ףרַאד טײקשילַאקיזומ סבייל ינַאמ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו
 ןגער לרעּפ יו; ,לשמל ,הרוש ַאזַא .רעדיל ענייז ןופ קיזומ עליטסבוס רעמ יד
 ןיא טנַאה ןעייג עידָאלעמ ןוא שזַאמיא ואוו ,"טיורב ןופ דיל; םעד ןיא "ןייר
 ןָאק ןעמ) רָאּפ ַא זיולב ןענָאמרעד ֹוצ ,רעדיל ענױזַא ןופ קיזומ יד .טנַאה
 ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל) "וינעווע רעטפניפ רעד ףיוא, יװ ,(רעקילדנעצ ןענָאמרעד
 ,"רעטייוו ַא ףור ַא; דיל עשיאערָאכ עקיד'הרוש-טכַא סָאד ןוא (88 ,ז ,1 דנַאב
 :ןצנַאג ןיא ןריטיצ ןענעק ָאד סע ךיא לעװ טייקצרוק ןייז קנַאד ַא סָאװ

 ,הרָאה ןקידולַאש ַא טפ רעּפוק רעלעה

 ,רעטײר ַא ןופ ןריּפָאלַאג ןטידולײא

 ןרָאּפש ןא ןרעצנַאּפ ןופ לָאטש רעיולב רעד ןוא

 ,רעטײװ 8 ףור ַא טקעטעגפיוא טָאה ךימ

 ןגילפעגכרוד ןעגײז רעמײב עטיור ףיוא ןוא

 .רעיולב ַא סע ןַא ןא רעײפ רעזָאר -- ןעיולק

 ,גיוא עילב -- דעלכײט ןעגַאל? עלעג ףיוא ןוא

 .רעיורט ןוא רעכיטײרק עטיור טא ךיור מט ןוז

 .עיגָאלָאטנַא סניסַאב ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא רע יו טסקעט רעד זיא סָאד

 דיל םעד ןופ הרוש עטצעל יד זיא 92 .ז ,1 דנַאב ,"ןדַאלַאב ןוא רעדיל, ןיא

 רעכיטיירק עטױר ןוא (ןיא רָאנ ,ןוא טינ) ךיור ןיא ןוז : ױזַא טקורדעג

 ןבייל ינַאמ טימ ןדער וצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא רימ זיא סע ןעוו .רעיורט ןוא

 ןיא הרוש יד ךיז טָאה טקנעדעג רע יװ זַא ,טגָאזעג רע טָאה דיל םעד ןגעוו
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 ?רעיורט ןיא רעכיטיירק עטיור ןוא ,ךיור ןיא ןוז :טנעיילעג לַאניגירָא

 ,טגָאזעג טָאה בייל ינַאמ יו בייהנָא ןיא ןעוועג ױזַא עקַאט זיא הרוש יד ביוא

 ןטסקעט עטקורדעג עדייב ןענייז ןַאד ,רעכיז ןעוועג טינ םעד ןיא זיא רע שטָאכ

 ןוא רעדיל, יד ןיא סָאװ רעד ייס ,ןעניסַאב ייב סָאװ רעד ייס --- טזיירגרַאפ

 זיא רע זַא טניימעג טָאה בייל ינַאמ יװ יױזַא זיא טסקעט רעד ביוא .?ןדַאלַאב

 ןופ גנורידנַאקס יד זיא ,רעטעמ רעד טינ ביוא ךיז טייב ןַאד ,לעניגירָא ןעוועג

 סָאד ןיא ןלַאפ עדייב ןיא ביוא ,רעטקַארַאכ רעשילַאקיזומ ריא ,הרוש רעד

 תורוש עבלַאה עכיילג ייווצ ךיז רַאפ ןעמ טָאה ןַאד ,ןוא טינ ןוא ןיא טרָאװ

 רעד .עלָאר עּפַאנק ַא טליּפש הרוש רעטשרע רעד ןיא ןוא טרָאװ סָאד ןוא

 רעד רעבָא ביוא .רעמ טשינ ןוא תורוש עבלַאה ייווצ יד זיולב טדניברַאפ ?ןוא;

 ױזַא ךיוא רע זיא ,טכוד רימ יו ןוא ,ןעניסַאב ייב זיא רע יוו ױזַא זיא טסקעט

 ןַאד ,ןעמונעג ךעלנײשרַאװ דיל סָאד טָאה ןיסַאב ןענַאװ ןופ ,"לזניא/, ןיא ןעוועג

 הרוש יד ביוא .שרעדנַא ןצנַאג ןיא שילַאקיזמ ןענעייל םייב הרוש יד טגנילק

 טגייטש ןַאד ,ייז יז טָאה עיגָאלַאטנַא סניסַאב ןיא ןוא ,"ןענוא, יירד עקַאט טָאה

 ןוא .ףור רעקידנלַאש א יװ הרוש רעד ןופ ףיוא-טייג ןוא עידָאלעמ יד

 ןגיוצעגסיוא ןענעיײל םייב זומ הרוש רעד ןיא "רעיורט, טרָאװ עטצעל סָאד
 ,טימעג ןיא ףיט ץעגרע טייקטייוו רעד ןיא יו טגנילקרַאפ סע זיב ןרעוו

 ןוא הרוש רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשידָאלעמ םעד ןטייב "ןענוא, יד סָאװרַאפ
 עקיזָאד יד סָאװ רַאפרעד ,טכוד רימ יוװ ,זיא ,דליב רעדָא ןיז ריא רָאנ טינ
 -:עצקַא ןָאק ןעמ .יירָאכ ַא יו רָאנ טינ ןרעוו טנעיילעג ןָאק הרוש עשיאערָאכ
 ײװַצ יד ןיוש ןרעװ ןַאד ןוא עזױּפ ַא ןכַאמ ,"ןוז, טרָאװ עטשרע סָאד ןריט
 ...רעטייו ױזַא ןוא במַאי ַא "ךיור ןואע רעטרעוו ערעדנַא

 זיולב ,עידָאזָארּפ ןופ תוינע יקודקיד יד ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז בָאה ךיא
 ןעק הרוש ַא סבייל ינַאמ ןיא טרָאװ ַא ןופ גנורעדנע יד ױזַא יו ןזייו וצ ידכ
 ,יײרָאכ ַא זיא סָאד יצ ,רעטעמ רעד זיא ללכב .רעטקַארַאכ ןשילַאקיזומ ריא ןטייב
 בייל ינַאמ ןוא ,ךארביפמא רעדָא ,ליטקאד רעדָא ,טסעּפַאנַא רעדָא ,במאי רעדָא
 רעקימיטשַאב רעד טינ ךָאנ ,טפַאשרעטסיײמ סיורג טימ טצונעג ץלַא ייז טָאה
 יד ,הרוש א סביײל ינאמ ןענעייל ןופ ןפוא ןופ רעדָא קיזומ רעד ןופ רָאטקַאפ
 ,עקיסילפ רָאנ ,עטרעווילגרַאפ ןייק טינ ןענייז ןבייל ינַאמ ייב ןסָאמ עשירטעמ
 טריאירַאװ ןרעוו ייז ,ןסָאמ ערעדנַא ןיא ןענעייל םייב רעביא לָאמוצ ךיז ןסיג ייז
 ןיא ןטנַאנָאסנָאק יד ןופ ,ןלַאקָאװ יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןופ טריציפידָאמ ןוא
 ,ג ,ד .א עזיױּפ ַא ןופ ,טרָאװ-דניב ַא ןופ ,הרוש רעד

 ןבליז ןוא רעטױעװ ןביילקוצ ןופ ןפוא םענייפ-וויטיאוטניא םעד ןיא רָאנ טינ
 םיא ייב ןַארַאפ .גנוריטנעמורטסניא-דיל עכעלרעדנואוו סבייל ינַאמ טגיל
 ןעגנאלק ערעדנוזַאב יד ןיא טשינ טגיל גנוקריוו עשיטסוקַא רעייז סָאװ ןפָארטס
 -סיוא רעשימטיר רעלופ רעד ןיא רָאנ ,ןשינעגנילקנעמַאזוצ יד ןיא טינ ןוא
 ןגעוו ןדער ָאד ןָאק ןעמ זַא טשינ וליפַא ביולג ךיא .עפָארטס רעד ןופ גנומערופ
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 -ּפלוקס טימ ,טײקשיטסַאלּפ טימ ןָאט וצ ָאד ןעמ טָאה רעכיג .טקעפע ןשיטסוקַא

 .ןצַאז ןוא רעטרעוו ןופ גנומערופסיוא רעקיטרַארוט
 טינרָאג ןבייל ינַאמ ייב טפָא זיא ןפָארטס ענױזַא ןופ עיצקורטסנָאק יד

 ,ענעגיובעצ ַא ,עטריסרָאפ רעדָא עטגנערטשעגנָא ןַא וליפַא טפָא ,עטַאלג ןייק
 .עשילַאקיטַאמַארג ןייק טינ רָאג וליפַא רשפא ןוא עטמירקעצ ןייק טשינ ביוא

 עשיטסַאלּפ ַאזַא הרוש רעד טיג טייקנגיובעצ יד ,טײקטַאלג-טינ יד אקווד רעבָא
 םייב ןענעק וצ טייקכעלגעמ ַאזַא ,טייקיטפערק עכעלנעמ ַאזַא ,טייקשימטיר
 ןוא לַאטעמ ןופ ןעוועג טלָאװ רע יװ ,לַאירעטַאמ-טרָאװ םעד ןליפרעד ןענעייל
 ןופ ןוא ןעמוקוצייב םיא ןלוקסומ עשיטעָאּפ עקרַאטש ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ
 ייוצ עקיזָאד יד ןעניד ןענעק וצרעד ליּפשיײב ַא יו .דליב ַא ןדימשסיוא םיא

 :"בייל השמ; דיל סבייל ינַאמ ןופ ןפָארטס

 הסייה ןײז ,םינפ ןײז ךיױה ּפעק רעביא
 טפרַאשרַאּפ שיפלעװ ןוא ןסיררַאּפ ץלָאטש
 (סיױוטשרַאפ ָאד טגײרּפ ַא רע טָאה רשּפא
 .טפרַאדעג ָאד טגײרּפ ַא רע טָאה רשפא

 ,וײב ןײק טשיג ,דניק 8 יװ טמירק רע ווא

 ,פיר ןיא זיב טדײוש סָאװ ,לבײמש ַא רָאג

 ןזיוה יד ןופ טטייק ןשיטונַארפ םעד ןופ

 ...פיל רעשרעגעג רעד ןופ שטייוק םעד ןיב

 -קורטסנָאק עלענָאיצַאזרעװנָאק רעמ ,ערעטכייל ןבייל ינַאמ ייב ךיוא ןַארַאפ

 ןעגנילק סָאװ ןפָארטס ,רעטקַארַאכ ןיא ךעלמיטסקלָאפ ,ןפָארטס טָאה רע .סעיצ

 -ָארטס עקיזָאד יד ,לשמל ,יוװ ,דייר עשידיי-שיטַאמָאידיא ,עקַאמשעג ,עטושּפ יו

 :"רעטסואווַאב רעד בייל ינַאמ ךיא; דיל ןטנַאמרעד-ןיוש םעד ןופ עפ

 ,רעדירב ערעײט עגײמ ,טנוזעג רימ טײז זיא
 ןײא טיג רימ טײג ךײא טימ טַאטשקרעװ םײב
 ,רעדיל יד םיחב ןיא ,עזמ יד ןצרַאה ןיא
 .ןײז וצ טעָאּפ ַא ןטעָאּפ וצ ײג ךיא

 ,עפָארטס רעדָא ,הרוש ַא סבייל ינַאמ ןעוו זַא ,ןעקנעדעג רעבָא ףרַאד ןעמ

 שיטעָאּפ ןייז וצ ףיוא טינ טימרעד יז טרעה ,םדָא-ינב עלַא ןופ ןושל סָאד טדער

 בייל ינַאמ טָאה ,ןקיווייל ןוא ןױדנַאל ,ןענירעּפלַאה טימ ןעמַאזוצ ,שידָאלעמ ןוא

 ,טרעקרַאפ טינ ןוא גנַאזעג וצ דיל ַא ןיא ןביוהרעד דייר עטדערעג ,עטושּפ יד

 -ַאזָארּפ ןוא ןעמזילַאיװקָאלָאק ןופ טנגוט ַא ןכַאמ סָאװ ןטעָאּפ ייב טפערט סע יוװ

 עטנָאמרעד יד ייב דיל ַא טָאה ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןטעָאּפ ,דיל ַא ןיא ןעמזיא

 שימוצ םעד ןָא ,גולק ןוא ןייש ,קרַאטש ןוא לופ ןעמוקסיורַא טנָאקעג רעטכיד
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 ױדנַאל ךיז טָאה יװ .זנטעש ןעוועג ייז ייב זיא דיל ַא ןיא עזָארּפ .עזָארּפ ןופ
 : טקירדעגסיוא

 וד סָאװ ,סגױזַא זיא סָאד דיל ַא
 --- ,רעגניפ יד טימ טשרע טסּפַאטרעד
 ,םעד ןיא ָאד זיא סדמערפ סעּפע בױא
 ,רעגניפ יד ךיז ןטסכעטשרַאּפ

 טּפוה יד ןופ ענייא ןעוועג זיא עיזעָאּפ ןיא עוָארּפ ןופ עגַארפ יד בגַא

 ןבייל ינַאמ זיא סרעדנוזַאב ,ןטכיזניא יד ןוא "עגנויא יד ןשיווצ ןגָארפ-טיירטש

 -יידיא עמַאס יד ןעוועג ןבָאה סָאד געמ ,דיל ַא ןיא עזָארּפ רעדיוורעד ןעוועג

 ַא זַא ןטלַאהעג טָאה רע .עזָארּפ עטסקיציװ ןוא עטסגולק עמַאס יד ,עטסשיא

 רָאנ ,טינ טעָאּפ ןייק זיא ,דיל ַא ןיא עזָארּפ ןָא ןעמוקסיוא טינ ןעק סָאװ ,טעָאּפ

 ...טקירדעגסיוא טייהנגעלעג ַא ייב ךיז טָאה רע יװ ,?טסילַאנרושז, ַא
 ג 6
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 וצ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז רָאּפ ַא זיולב טרירעגנָא ָאד ךיא בָאה םורַא ןוא םורַא
 | ,עיזעָאּפ סבייל ינַאמ טימ ןָאט

 ,טייקכעלדליב סבייל ינַאמ טנָאמרעד קידנעיײגיײברַאפ רָאנ ,לשמל ,בָאה ךיא
 -עגנָא םיוק-םיוק ןוא ,ןעלצרָאװ עשירעגײטש-לַאיצָאס ןוא טרעוו ןשיטעטסע ריא
 -שטנעמ עפיט רעייז -- רעדיל ענייז ןופ ךס ַא ןיא טנעמָאמ ןשיטע םעד טריר
 ,טייקלדייא ןוא טייקכעל

 ןענעייל טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ןבייל ינַאמ זַא ,ןגָאז זיולב ףוס םוצ ליוו ךיא

 .מ ,רעקירָאטסיה ןוא רעקיטירק-רוטארעטיל רעשידיי-שיסור רעד יװ יױזַא
 ןופ רעקיסַאלק םעד ,ןעניקשוּפ ןענעייל לָאז ןעמ זַא ןטָארעג טָאה ,ןָאזנעשרעג
 ,דיל ןשיסור

 -געשרעג טגָאז (ןעניקשוּפ ןענעייל סָאד) *ַאניקשוּפ עינעטשט , ייסע רעד ןיא
 סרעדנוזַאב רעבָא ,ךעלעמַאּפ רעייז ןטעָאּפ ןענעייל ללכב ףרַאד ןעמ זַא ,ןָאז

 -רעג טביירש -- ןענעייל םיא ףרַאד ןעמ .ןעניקשוּפ ןענעייל ןעמ ףרַאד םַאזגנַאל
 טלָאװ טנייה) דעּפָאסילעװ א ףיוא טגָאיעג ךיז טלָאװ ןעמ יו טינ --- ןָאזנעש

 ןעגנַאגעג טלָאװ ןעמ יו רָאנ (ןַאלּפָארע רעדָא ,ליבָאמָאטױא טגָאזעג אמתסמ רע
 רעד ןופ טייקנייש רעד וצ ןכילגעג זיא סָאװ ,טייקנייש סניקשוּפ םירָאװ .סופוצ
 ןוא ןסָאלעג טייג ,טייצ ךיז טמענ סָאװ ,רעייגסופ ַא זיולב ןעז ןעק, ,רוטַאנ
 ."םיא םורַא ךיז טוט סע סָאװ םעד וצ וצ-טוג ךיז טקוק

 ןעוו ןקעלּפטנַא רעכייר ןוא רעלופ ךיז טעוװ טייקנייש סבייל ינַאמ ךיוא
 טוג השעמ תעשב ךיז ןוא ,ךעלעמַאּפ רָאנ ,ּפַאל-ּפַאכ טינ ןענעייל םיא טעװ ןעמ

 .רעדיל יד ןיא ךיז טוט סע סָאװ םעד ןיא ןקוקנייא ןוא ןרעהנייא
 ןיא ךיז ןרעהנייא ןוא ןקוקנייא סָאד זַא ןקערש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ זיא סע

 םענייפ ַאזַא ןופ ןעק בייל ינַאמ .ערה-ןיע ןַא ןבעג ייז טעוװ רעדיל סבייל ינַאמ
 ארומ סָאװ ךיוא ָאטשינ .ןעניוועג זיולב רָאנ ,ןרילרַאפ טינ ןענעייל ןשיטילַאנַא
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 -רַאפ רעדָא ,עיזוליא עשיטעָאּפ יד ןרעטשעצ ,הלילח ,טעװ סָאד זַא ,ןבָאה וצ
 רעד ןיא זיא בייל ינַאמ "רעקיריל רעטרַאצ; רעד .סונעג ןשיטעטסע םעד ןרעטש
 עטספרַאש יד ןגָארטרַאפ ןעק סָאװ ףָאטש ןשיטעָאּפ ַא ןופ טכַאמעג ןתמא
 ,ןזילַאנַא

)1958( 

 ןטענַאס סבייל ינַאמ
4 

 ןרָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,ןטענָאס סבייל ינַאמ

 ַא ןיא ןענישרעד קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ ןענייז סָאװ ןוא טיוט ןייז רַאפ

 ןבָאה סָאװ עלַא ןופ טכַארטַאב ןרעוװ ,זירַאּפ ןיא עבַאגסױא-טכַארּפ רעדנוזַאב

 זיא ס ןוא .קרעוו שיטעָאּפ-ףייר שירעלטסניק ןטלעז ַא רַאפ ,טנעיילעג ןטענָאס יד

 -יזומ ַא ,קיריל עלענָאיצָאמע עקרַאטש ַא ןגָאמרַאפ ןטענָאס יד .טינ שודיח ןייק
 יזַא בייל ינַאמ ךיז טָאה ייז טימ סָאװ ,טייקנייש עשיטסַאלּפ ַא ןוא טײקשילַאק

 ,טנכייצעגסיוא ךעלרעדנואוו

 רעלעדייא, רעד טימ "טצינשעגסיוא, ,טרעטסיימעגסיוא ןענייז ןטענָאס יד

 ןעמעוו "ןטינעג רעטסיימ; םעד ,"דימשדלָאג; םענעי ןופ ?טעברַא רענעדלָאג

 סיורג רַאפ, ןעמָאנ ןטימ דיל םענעפילשעגסיוא ןייז ןיא טגניזַאב בייל ינַאמ

 -ךלָאג רעטינעג רענעי יװ ,(28 יז ,2 דנַאב ,"ןדַאלַאב ןוא רעדיל;) "ןיילק ןוא

 :יװ ןסָאגעג ןטענָאס ענייז בייל ינַאמ טָאה דימש

 ןעלגיּפש ןיא סע (טלייפעג) ...ןעלגיט הא דלָאגניג

 ...רעטילפ עגעדלָאג טלרעמעהעג לרעמעה (ײז טימ וצאנ

 זיא סָאװ ,דימשדלָאג-רעטסיימ ַא ןופ טסנוק רעלעדייא רעקיזָאד רעד טימ

 זיא ,"ןָארט ַא ןוא ןיורק ַא גינעק; םעד ןכַאמ ןופ טעברַא רעד ןיא ןָאטרַאפ

 -ָאס בור סָאד ןופ לַאטעד עדעי ,הרוש עדעי טצינשעגסיוא ןוא טעברַאעגסיוא

 -עגסיוא, ,"טצינשעגסיואק רעטרעוו יד ןוויכב ץונ ךיא .גנולמַאז רעד ןיא ןטענ

 ןטענָאס יד ןיא סנױזַא סעּפע ןַארַאפ זיא סע .?טעברַאעגסיוא, ,"טרעטסיימ

 לַאירעטַאמ ןטַאקילעד ךיילגוצ ןוא ןקרַאטש ,ןקידנרעיוד ַא ןיא טנַאמרעד סָאװ

 ,טלייפעגסיוא טנַאה רעטינעג ןוא רעפייר ַא טימ טָאה טעָאּפ רעד ןכלעוו ןופ

 -טסנוק ןייז טײקרָאלק ןוא דנעלב-לגיּפש טימ ןפילשעגסיוא ןוא טצינשעגסיוא

 עטצעל ןייז ןייז ןיוש טעװ סָאד זַא ליפעגרָאפ ַא טַאהעג טלָאװ רע יװ ,קרעוו

 ,גנוכיירגרעד עשיטעָאּפ

 ךיז טײטשרַאפ טינ טניימ ןטענָאס יד ןופ ?טײקטעברַאעגסיױוא, עקיזָאד יד

 "רַאפ ןטענָאס יד .טײקטכַארטעגוצ ,טײקטלַאק ,טפַאשגנע-םרָאפ ,טייקפייטש ןייק

 טכַאװעגפיוא ןוא טריריּפסניא ןייז ,םעטָא ןסייה ןקידנעטש סבייל ינַאמ ןגָאמ

 -יא-טינ סבייל ינַאמ טימ ןפַאשעג ןענייז ןשזַאמיא יד ,רעדליב יד ןוא ,ליפעג
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 טלָאמ סָאװ קורדסיוא ןַא -- קורדסיוא ןכעלדליב רַאפ טנַאלַאט םענעגיטשעגרעב
 ,ךיילגוצ טגניז ןוא

 -עג קרַאטש ױזַא טינרָאג טָאה בייל ינַאמ זַא ,ןייז ךעליירג וליֿפַא ןעק'ס

 טָאה רע .ןַאטנָאּפס ןוא גנירג ןפַאשעג ייז טָאה רע זַא ,ןטענָאס יד ףיוא טעברַא
 טליפ ייז ןיא סָאװ ,ןעגנורילומרָאפ ליפעג-ןוא-קנַאדעג עשיטעַאּפ ,רעדליב רעכָא

 סָאװ ,רעלטסניק עשיטסַאלּפ ענעי ןופ טפַארק עשיטעלטַא-רַאלוקסומ יד ןעמ

 ןביג סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ןופ ,ןלַאירעטַאמ עלַאטנעמונָאמ ןופ קרעוו ערעייז ןפַאש
 .רעטנוא טינ טכייל ױזַא ךיז

 לכיב ןטקוודעג קיטכיל ןוא קיטכיצ םעד ןופ טענָאס רעטשרע רעד ןיוש

 גָאמָא רעכעלרעדנואוו א זיא ןוא ןענח עשיבייל ינַאמ עלַא טימ גנולק ַא טיג

 רעד .רענעײל םעד טרַאװרעד סָאװ ,סונעג ןפיט ןוא ןכייר-ןטלעז םעד ףיוא
 :ןטלעװ עלַא ןופ רַאה םוצ גנודנעוו רעקיזָאד רעד טימ ךיז טקידנערַאפ טענָאס

 לגילפ ןײמ טקרַאטשעג טנַאה ןײד ךיוא טָאה רזַא

 ...לגיח ןטכײרגרעד ןיײמ ןופ ךיד ןביול ןצ ךימ ןביוהרעד

 רַאפ ןטענָאס ענייז טכַארטַאב טָאה ןיילַא בייל ינַאמ זַא סיוא טעז סע

 ןופ ךייה רעד ראפ ,"רעטלע (ןייז) ןופ ןיורקא רעד רַאפ ,"לגיה ןטכיירגרעד, ןייז

 ןעז רעטעּפש ןלעװ רימ יוװ ןביול טָאג סָאד ןוא) ןביול טָאג יא ןעק רע ןענַאװ

 ךעלרעייפ סכבייל ינַאמ ןופ ללכב יװ ןטענָאס יד ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא זיא

 -עג "דניא ןַא ןופ היארע רעד טימ טָאה רע ןענַאװ ןופ ךייה רעד רַאפ ,(ןפַאש

 סָאװ ,ץלא ןעמענמורַא ,"ןורכז ןופ רעמיש םייב, . . ."רָאלק ןעמענמורַאק טנעק

 ןעז ,"ןייּפ ןטנעקרעד, םעד סלַא ;ןפָאלרַאפ ןבעל ןיא םיא טימ ךיז טָאה סע

 .ןגעווטייר (ענייז) טימ ןרָאפעגכרוד, זיא רע וואו ,"ןטנורגּפָא; יד ,?לָאט,; םעד

 רָאיַאק (ןייז) ןופ ץָארּפש ןופ ...
 רָאװ רעסיײװ זיב ,טסברַאה ןדלָאג ,רעמוז ןטיור ךרוד
 ...י"ןרָארּפעגנײא טָאה דָאר רעײז ןעװ ,געט'רעטניװ ןופ

 "גנושטנעב, א יװ ןעמוקעג ןענייז ןטענַאס יד זַא טינ קפס ןייק זיא סע
 יד .ןענַאטשעגיב ...םוטעמוא, םיא זיא סָאװ ,"דסח; ַא ,ןבייל ינַאמ וצ
 ןעמוקעג ןענייז ייז סָאװ ,םעד טימ "גנושטנעב; א סרעדנוזַאב ןענייז ןטענָאס
 טפָא ללכב טָאה רע .ןגייווש ןגנַאל ןקיסעמסינטלעהרַאפ ַא ךָאנ ןבייל ינַאמ וצ

 סָאװ ,דיל ַא ןיא ןטעבעג ךיז רע טָאה טסיזמוא טינ ,ןגייווש ןופ ןטייצ טַאהעג

 : תורוש ייווצ יד זיולב קנעדעג ךיא ןכלעוו ןופ ןוא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא

 רעדיל רימ ביג עדומ

 ...י{ ןָא ךיא ןיב ץגַארט

 .הער ןייק ןעוועג ןצנַאגניא טינ רעבָא זיא ןגייווש שידָאירעּפ סבייל ינַאמ
 לייוו .ןגייווש ןופ טייצ רעד ןיא תוחוכ עשירפ טימ ןעמעננָא יו ךיז טגעלפ רע
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 ,עטספייר ענייז טימ ןעמוקסיורַא בײל ינַאמ טגעלפ דָאירעּפ ַאזַא ןדעי ךָאנ
 ,ןפייר ךעלרעניא רע טגעלפ ןגייווש םעד ןיא .רעדיל עטסרעטיול ןוא עטסערּפעג
 ךיז ןיא ןבָאה ןוא ןגייווש ןגנַאל ַאזַא ךָאנ ןעמוקעג םיא וצ ןענייז ןטענָאס יד
 ,.גנופאש רענערָאװעג ףייר א ןופ תולעמ עלַא

 ןביול טינ רעבָא ייז ןעמ רָאט ,ןייטש טינ ןלָאז ןטענָאס יד ךיוה יו
 סָאװ ערעדנַא וליפַא ןַארַאפ .רעדיל עקידרעירפ סבייל ינַאמ ןופ ןובשח ןפיוא
 ךיז טבייה רע רָאנ ,ןטענָאס יד טימ בייל ינַאמ ךיז טקידנע רָאנ טינ זַא ןטלַאה
 ינַאמ ףיוא קוק רעטכערעג טינ ןוא רעמורק ַא רעבָא זיא סָאד ,ייז טימ ןָא ךיוא
 ךיז ןטענָאס יד ןיא "לגיה ןטכיירגרעד, ןייז וצ טָאה --- בייל ינַאמ ,ןפַאש סבייל

 "ןעלגיה עטכיירגרעד, ערעדנַא ןופ ןביוהרעד
 -ָאס יד ןופ גנורעדנואווַאב רעטנידרַאפ רעד ןיא ,ןסעגרַאפ טיג ףרַאד ןעמ

 ןפַאשעג טָאה רע זַא ,בייל ינַאמ ןעוועג בייל ינַאמ זיא ייז רַאפ גנַאל זַא ,ןטענ

 טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,קרעוו-רעטסיימ עשידַאלַאב ןוא עשיריל
 רעטקעפרעּפ רעקיבלעז רעד טימ ,ןטענָאס יד יו טייקיברַאפ רעקיבלעז רעד
 -עג בייל ינַאמ טָאה ןטענָאס יד רַאפ גנַאל ,גנַאל .טרָאװ ןופ טייקנבילקעגוצ
 ןענָאמרעד וצ ;עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עכיוה ענױזַא ןפַאש
 -טנווָא עליטשנביוט; ,"רעדליוו רעד בירנייו רעד ןיב ךיא, יװ ,רָאּפ ַא זיולב
 ןופ דיל סָאד; ,"לדרעפ יולב סָאדע ,ןעײלַא עקישיור יד ןיא ָאד, ,"ןדנוטש
 רעדיל עטנָאמרעד עלַא יד ."יב וינעוועא "וינעווע רעטפניפ רעד ףיוא, ,"טיורב

 עכעלטע ,טנייה ךיז ןענעייל (ןרעו טרעסערגרַאפ ךס ַא ןעק לטעצ סָאד ןוא)

 -רַאפ ןבלעז םעד טימ ,ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז יז יו םעד ךָאנ ןרָאי קילדנעצ
 ,לָאמ ןטשרע םוצ יו ,סונעג ןפיט ןוא םעטָא ןטּפַאכ

 ןוא עלעוטקעלעטניא דַארג רעייז ,ןטענָאס יד ןופ ןָאט רעשיפיצעּפס רעד

 םעד ןופ ןובשחו ןיד ןרָאלק ַא ןבעגּפָא ךיז ןענעק סָאד ,טייקפייר עלענָאיצָאמע

 רעד ףיוא, טמענרַאפ ,טרפב טעָאּפ רעשידיי ַא ןוא ללכב שטנעמ ַא סָאװ ,טרָא

 עשיטעָאּפ עכלעזַא ןיא ןַארַאפ זיא "רעיורט ןטּפעשרעד-טינ ןופ דרע רעגנע

 יד ןופ ענייא רשפא טגָאמרַאפ סָאװ) "רעמוז רענַאידניא , יו ,קרעוו-רעטסיימ

 ןיא סקַאװ רעיולב רעמייב ןוא; :עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא תורוש עטסנעש

 "לגיופ רעשידניא רעד; ,"ערָאלק תוטשּפ םוק; ,("ןלַארטש טייקליוה רעליק

 רעק30 עירפ יד ןוא רעק20 יד ןופ ךָאנ ןעמַאטש סָאװ רעדיל ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 | .ןרָאי
 ,"רענייטש רעקרָאי-וינ ףיוא; עמעָאּפ עשיפַארגָאיבָאטױא ערעגנעל יד טנייה

 סָאד ,?עלעשטנעמ ַא; ,"עטַאט ןיימ, ,"לגניי שידיי ַא ,"ןישזעינ; רעדיל יד

 -- ?רעטסואווַאב רעד בייל ינַאמ ךיא, דיל עשינָאריא ךיילגוצ ןוא עלופסָאטַאּפ

 עקיזָאד יד .רעטכיד ןקיסַאלק-טשרע ןַא ןופ קרעװ עטקידנורעגסיוא ,עפייר ץלַא

 ןגָאמרַאפ ,דָאירעּפ ןקיבלעז םעד ןופ ערעדנַא ךס ַא ךיוא יװ ,רעדיל עטנָאמרעד
 יירטעג ןענייז ןוא גנורירטסעקרָא עכייר ןטלעז ַא ,עמַאג עלענָאיצַאמע עכייר ַא

 '- :"?טָאבעג , ןשיבייל ינַאמ םעד
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 ןסילש גויז ַא ןיא יװ

 ...טָאג הא טײקגײש

 -עטקַארַאכ םעד טימ דילדָאדערק ַא ןיא טרילומרָאפ *טָאבעג, סָאד זיא ױזַא

 ,(192 יז ,"ןדַאלַאב ןוא רעדילפ) "ןביולג ןוא טייקניישא ןעמָאנ ןשיטסיר

 רעכעלדליב רעקיזָאד רעד טימ ןָא ךיז טבייה ?לגיופ רעשידניא, דיל סָאד

 : עפָארטס רעשילַאקיזומ ןוא

 ןעגוַאפעג ךיפעט ןיא לגיופ רעשידויא ,ןד

 ן םיוז עגרוּפרופ יד רעבירַא טיג טסעװ ןד

 ןעגנַאלרעד לבָאנש םענעדלָאג ןײיד טימ טסיצ וד

 ...םיוב ןקילײה םעד יב לַאװס םעד טא לָאט םעד

 סע .ןטענָאס יד רַאפ גנַאל ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,דיל ַא זיא סע

 -טסניק סבייל ינַאמ .ןטענָאס יד יו ליפעג-טסנוק עקיבלעז סָאד רעבָא טגָאמרַאפ

 -ָארּפמָאקמוא יד ,ןטענָאס יד טימ ןביוהעגנָא טינ ךיז טָאה תוירחא עשירעל

 ןופ רוטקורטס רעד ןיא המיגּפ רעשיטעָאּפ ַא ןופ ךיז ןטיה סָאד ,טייקכעלסימ

 ,ןטקַאזקע םעד ףיוא זיולב יו רעקיצניװ סעּפע ףיוא ןייגנייא ןלעוו טינ סָאד ,דיל

 קידנעטש טָאה ,ןטענָאס יד סיוא טנכייצ סָאװ ,טרָאװ ןרעטיול ןוא ןשידָאלעמ

 ,רעדיל ערעסעב סבייל ינַאמ טנכייצעגסיוא

 סָאװ ,"ןדנוטש-טנוװָא עליטשנביט;, דיל םעד ןיא ןיוש זַא ,זיא תמא רעד

 ,סָאד ןָאט וצ ןביוהעגנָא בייל ינַאמ טָאה ,1908 יװ ירפ ױזַא ןופ ךָאנ טמַאטש

 רע .עיזעָאּפ רעשידיי רעד רַאפ טסנידרַאפ רעשירָאטסיה ןייז ןרָאװעג זיא סָאװ

 ןופ טקעלַאיד םעד טקינירעג, טעָאּפ ןשילגנע םעד ןופ רעטרעוו יד ןיא טָאה

 -עג ,ןעמזינַאגרַאשז ,ןעמזיאַאזָארּפ ןופ דיל עשידיי סָאד טקיניירעג ,"טבש ןייז

 טָאה רע ,דיל ןשידיי ןרַאפ ןצענערג טלעטשעגקעװַא טָאה רע .טײקיזָאלקַאמש

 ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןֹוא ןגערב עטנכייצעגנָא יד ןופ סױרַא טזָאלעג טינ סע

 -כעלקנַאדעג רעטמַארגעג רעדָא ,קיטסַאבמָאב ,קירָאטער ןופ שינעציײלפרַאפ ַא

 יד זַא ןייז לָאז .עגנע-וצ יו ןעוסיוא טנייה ןצענערג יד זדנוא ןגעמ ,טייק

 ןשידיי ןופ ןצענערג יד טרעטיירבעגסיוא ןבָאה ןטעָאּפ ענעמוקעג-רעטעּפש

 ןביוהעגפיוא טייצ רענעי ןיא רעבָא ןבָאה ןצענערג עטלעטשעגקעװַא יד ,דיל

 ,הגרדמ רעכיוה ןוא רעיינ ַא וצ עיזעָאּפ עשידיי יד

 ןופ ּפיצנירּפ םייב ןטלַאהעג ךיז בייל ינַאמ טָאה טענָאס ןטצעל םוצ זיב

 ,רעטסיײמ-ךַארּפש ַא ױזַא טינ ןעוועג ךות ןיא זיא רֶע ,בײלקּפָא-טרָאװ ןעגנערטש

 ףיוא קנופמ א ןעוועג רע זיא עלעדנעמ 'ר ,עדייז רעד יװ .רעטסיײמ-טרָאװ ַא יו

 "רעגריב-ךַארּפש םתס רָאנ טינ ןבָאה טפרַאדעג םיא ייב טָאה טרָאװ א .רעטרעוו

 ןיא ץעגרע טגָאז רע יו ,קידנעטש טָאה רע .בשות ַא ןייז עקַאט רָאנ ,טפַאש

 ןייז וצ ,זיא רע ןוא ןגיואוועג דלָאג טימ טרָאװ סָאד ,ןטענָאס יד ןופ םענייא
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 טינ טרַאדנַאטס-דלָאג םעד ןופ לָאמניק ,ןרעװ טגָאזעג סע לָאז חבש ןסיורג

 | ,רעטנורַא

 רעטרעוו ןצונ סָאװ ,ןטעָאּפ יד ףיוא טקוקעג םורק רע טָאה ןבעל ןצנַאג ןייז
 ןבואר ,ױדנַאל ָאשיז ,בייל ינַאמ .עטרינָאיצקנַאס-שיטעָאּפ ןייק טינ ענעפַאלעגנָא

 ףיוא ךיז טיײטשרַאפ רעדעי ,ןרעּפלַאה בייל השמ ,ןָאליד השמ םהרבַא ,דנַאלזייא

 םעד ןָא רעדיל ןביירש וצ ןזיװַאב ןבָאה ,טנַאלַאט דַארג ןייז טיול ןוא ,ןפוא ןייז

 | ,רעטרעוו "עשיטנעגילעטניא, רעדָא ?עטכַאמעג , ןפורעג ןבָאה ייז סָאװ
 טקעלּפטנַא ךיז רעדיל עטשרע עמַאס יד ןיא ךָאנ בייל ינַאמ טָאה רָאנ טינ

 ּפיט רעיינ ַא טקעלּפטנַא ךיוא ךיז טָאה דיל ןייז ןיא רָאנ ,רעקיריל רעניד ַא יו
 ןופ ללכב יו ,ןבייל ינַאמ ןופ םזילַאודיװידניא רעד .ןבעל ןשידיי ןיא שטנעמ
 ןופ ןפוא ןטפרַאשרַאפ רעמ ,ןוויסנעטניא רעייז ןיא ןענַאטשַאב זיא ,"עגנוי , יד
 "עט רעד ,דנַאלזייא ןבואר יװ רעדָא ,טעטיליביסנעס רעיינ רעייז ןיא ,ליפעג
 ."םישוח ענעפָא; ,ןפור סע טגעלפ "עגנויק יד ןופ םירבדמה-שאר רעשיטערָא

 -ָאעדיא רעיינ ַא ןופ ןטנענָאּפסקע ןייק ןעוועג ױזַא טינ ןענייז ?עגנויא יד
 ךיז טימ בייל ינַאמ טָאה רָאנ טינ ןוא .עיגָאלָאכיסּפ רעיינ ַא ןופ יוװ ,עיגָאל
 -ייר ןוא רעטריניּפַאר רעטַאקילעד ַא טימ ןשטנעמ ּפיט םעיינ ַא טלעטשעגרָאפ
 -רַאפ רעיינ ַא ןיא םיא םורַא טלעוװ יד ןזייוו ןעק סָאװ ,טייקכעלדניפמע רעכ
 -ָארט טימ ןוא קיניזטסואװַאב ,טלָאװעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,גנוטכיולַאב רעקיב
 -סיוא; ןַא ,רערעדנַא ןַא זיא רע זַא ,קורדנייא םעד ןפַאש טייקכעלטנגוי רעקיצ
 םיתילכת ןייק םיא רַאפ ןענייז טייצ רענעי ןופ ?םיתילכת, יד ,"רעטלייוורעד

 .?ןעגנַאלרעּפ סרעסעב טייווע טוט רע לייוו ,ןעוועג טינ
 ןופ טלָאמ רעטכיד רעדעי זַא ,עיזעָאּפ רעד ןיא ללכ רעטנַאקַאב ַא זיא סע

 ןייק טינ זיא דיל ןשיריל ַא ןיא טלַאטשעג-ךיא רעדעי .טלַאטשעג-לַאעדיא ןַא ךיז

 טניימ סע .ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא זיא רע יװ רעטכיד םעד ןופ עיּפָאק עיונעג

 ,טרעקרַאפ .רעטצוּפעגוצ ַא ןעמוקסיורַא דיל ןיא ליוו רעטכיד רעד זַא ,טינ

 רעד וצ ןבָארגרעד ךיז רע לי טלַאטשעג-ךיא םענעפַאשעג םעד ךרוד זיולב

 ןיא וליפַא ,טלַאטשעג ןשירעלטסניק-טכע ןדעי ןיא יו .טעטילַאער רענעגייא

 רעיירפ ןופ ליּפש ןַארַאפ טלַאטשעג-ךיא, םעד ןיא זיא ,ןשיטסילַאער עמַאס םעד

 זַא .קרעוו ןופ ןבױהסױרַא ךיז לָאז טלַאטשעג סָאד טכַאמ סָאװ סעּפע ,עיזַאטנַאפ

 טנעקרעד ,רעטכיד ַא ןופ טלַאטשעגיךיא עשירעלטסניק סָאד טנעקרעד ןעמ

 .עכָאּפע יד ךיוא לָאמטּפָא טנעקרעד ןעמ ,דיחי ַא יװ רעמ ליפ ןעמ

 -ָאס ןיא סעּפע ,טייצ רענעי ןופ ןבעל ןשידיי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סעּפע

 ענױזַא ןופ ןעמוקפיוא סָאד טמיטשַאב טָאה סָאװ ,ןרָאװעג ףייר לערוטלוק-לַאיצ

 שרעדנַא ןוא ןעזעג שרעדנַא ,טליפעג שרעדנַא ןבָאה ייז ."עגנויא יד יװ ןטעָאּפ

 "ריטש טימ טנגעגַאב "עגנויק יד טָאה סָאװ דלעפנעזָאר סירָאמ וליפַא .טרעהעג

 ."קיזומ ערעגנייק ַא ףיוא-טמוק סע זַא ,דיל ַא ןיא ןבעגוצ טזומעג טָאה ,סעד

 "עג ַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןצירקרַאפ טלָאװעג טָאה בייל ינַאמ

 ַא ןופ עיזעָאּפ רערעטלע רעזדנוא יבגל טלַאטש
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 טײז (סניסעיל) ײב (טײג) סָאװ ,רעדורב ןרעגניי

 טײטרַאפ (ט)לּפַאלּפ וט חילכח ןֶא (טנלּפַאלּפ ןוט

 ,ןעורעד םולח ןיא (טָאה רע) סָאװ ,טײקגײש ןופ

 .ןןעטעג טינ זדנוא ײב רָאװ רעד ןיט זיא סָאװ

 ַא ןופ קיסעמסינטלעהרַאפ טמַאטש "ךיא ןוא ןיסעיל םהרבַא; דיל סָאד

 ינַאמ טָאה רעירפ ךס ַא ךיוא רעבָא ,ןפַאש סבייל ינַאמ ןיא דָאירעּפ ןרעטעּפש
 ,"טייקנייש ןעגנערב, וצ זיא תוחילש ןייז זַא ,טכַארטַאב בייל

 -ַאכ רעדָא ,זילַאנַא ןעיונעג ַא ןיא ןיגוצניײרַא ץַאלּפ סָאד ָאד טינ זיא סע

 ןייז ןופ ןוא טרָאװ ןראפ ליפעג זעיגילער שממ סבייל ינַאמ ןופ קיטסירעטקַאר

 טעװ סע .דיל ןשירעלטסניק ןרעטיול ןייז טימ קלָאפ םעד ןעניד וצ ןבערטש

 זיא טעָאּפ ןופ עיצקנופ רעד רַאפ סנייז ליפעג סָאד זַא ןקרעמַאב וצ גונעג ןייז
 "עג קידנעטש ליפעג םעד זיא רע זַא ןוא סכעלרעייפ א ,סנביוהרעד ַא ןעוועג
 סָאד זיא ןרָאי ןופ גנַאג ןטימ טרעדנעעג ָאי ךיז טָאה סע סָאװ ,יירטעג ןבילב
 סָאד .ןריטקעיָארּפ טלָאװעג ןוא ןלָאמעג ךיז ןופ טָאה בייל ינַאמ סָאװ טלַאטשעג

 ,טרַאצ-ןשריה וצ ,קידרעטיצ וצ ןעוועג רעדיל עקידרעירפ יד ןיא זיא טלַאטשעג

 : טמולחרַאפ ןוא שיטנַאמָאר וצ ,קיסיפ-גנירג וצ

 ,סתיטײװ שא ןלַאפעג זיא טנַאה יד

 ,רעטרַאה ןא רעטפרַאשרַאֿפ ןיא ימ ןיא

 ,סיטיב ָאד זיא ססָא ןַא ןופ דלודעג

 .רעטרַאצ ַא רָשג שריה ַא טסיב ןור ןוא

 -ענזירּפַאק ןייז טימ ,טייקנייש ןייז טימ ןעמונעגרעביא ךיז לסיב ַא טָאה רע
 טינ ןייז טימ ,טייקכעלקריוװ רעטרַאה רעד וצ טײקטסַאּפעגוצ טינ ןייז טימ ,טייק
 ; תומולח-לעב ַא ,טעָאּפ ַא זיולב יו שרעדנַא סעּפע ןייז ןענעק

 רעטכעלעג סטײל ףיוא -- תילכח רענײש ןיימ
 ,דלָאי רעמערַא ,רעליטש ַא ןיב ךיא
 רעטכעט עגײמ רַאפ טיירגרַאּפ טינ ןוא
 .לָאְג ךעלדנער טא טנװײל סנטסַאק ןייק

 -- ,ןטילש ַא ףיױא סױרַא רעמוז רימ רָאְּפ ךיא
 ,ךירַאי רעצנַאג רעד רעדנואט זייב ןײמ טעז
 ןטיברַאפ ךיא בָאה --- רענײגיצ רענעי יװ
 .דיל ַא ףיוא רָאֹנ תילכח סעגײש ןיימ

 ןיא זיא סע לפיוו ןוא טייקכעלקריוו לפיוו ןוא עיזַאטנַאפ ָאד זיא סע לפיוו

 ,קיטכיוו טינ טנעמָאמ םעד ןיא זיא חסונ-קלָאפ רעלענָאיצידַארט ןַארַאפ םעד

 -נולעג םיא זיא סע לפיוו זיא קיטכיוו ,הנווכ עשירעלטסניק יד ָאד זיא קיטכיוו
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 טלָאװעג ןטלָאװ ערעדנַא טינ ןוא רע יװ ,טלַאטשעג ַאזַא ןצירקרַאפ וצ ןעג
 ,טצירקרַאפ ןבָאה לָאז רע

 דיל שימעלָאּפ ַא ןיא טקירדעגסיוא ףרַאש לָאמַא ךיז בייל ינַאמ טָאה יו
 ןוא ,טעָאּפ קינרסומ וד ,רעדנואווַאב ןקיצנייא-ןייא ַאזַא ךימ ןוא; : ןקיווייל וצ
 ..."גייווש ןוא גייווש

 ,עיגָאלָאעדיא רעקיטלָאמעד סבייל ינַאמ ןגעוו ןטכַארט טינ ןלָאז רימ סָאװ

 טינ ןטיור ןייק ףיוא טינ ,"לדרעפ עיולב/, סָאד ןטייברַאפ ןלעוװו טינ ןייז ןגעוו
 םיא רַאפ טנפעעג ןבָאה רימ ןעוו זַא ,זיא טקַאפ רעד ,דרעפ ןסייוו ןייק ףיוא
 ,ךיט ַא יװ סיורג ןוא קישיור ,רעמוזק ןייז ןופ רֶע טָאה "ןריט ערעזדנוא;
 וצ ןגָארטעג רעמוז (ןייז) ןופ דיירפ עקיטכיל ,ךייט ַא יו ,סיורג ןוא קיטכיל
 ןיא רעכעלנייוועג ןייז טימ .ןטענָאס יד רַאפ גנַאל ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ."זדנוא
 רעשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ ,טייקכעלדליב רעשיטסינישזַאמיא טייצ רענעי

 ַא ןופ טייקשיטעקָאק רעד טימ ךיוא רשפא ןוא טיײקשילַאקיזומ רעשינַאגרָא
 ןרָאי עטבילרַאפ-טסבלעז עגנוי ענעי ןיא רע טָאה טעָאּפ ןטבילַאב ןוא םענייש

 :טלעוו רעד טגָאזעגנָא

 ,לגילפ ןײמ טָאה טכײרגרעד טינ ןוז רעד ןצ

 .טלָארטשעג רעבָא ךיא בָאה לַארטש ריא ןיא

 ,2גיפש ַא ןפ טכיל יא יװ ,דרע רעד ףיױא

 .טלַאטשעג ןײמ טצירקרַאֿפ קיבײא ףיױוא זיא

 עירפ סבייל ינַאמ ןעוָאכ ?ןריט, ערעייז טנפעעג םיא רַאפ ןבָאה סָאװ יד
 טלַאטשעג סָאד יװ גנורערַאפ ןוא טפַאשביל רעקינייו טינ טימ טלַאטשעג-דיל

 ןטענָאס יד ןיא טצירקרַאפ טפַאהרעטסיײמ ױזַא רעטעּפש טָאה רע סָאװ

2 

 -עגנָא ךיז טָאה ,רעטעּפש רעדָא ,רעירפ רָאי א רשפא רעדָא ,1940 םורַא
 רע .ןכַאז ןופ םענַאב ןוא קוק סבייל ינַאמ ןיא גנורעדנע ןַא ןקרעמ וצ ןביוה
 -רַאפ ןעוועג ױזַא טינ ןיוש זיא רע .רעלַאער ,רעכעלכַאז ,רעדילָאס ןרָאװעג זיא

 זיא רע .עזומ רעקידנבעװש-זעיצַארג ןייז ןופ ,טײקשיסיצרַאנ זיב טריזיטָאנּפיה
 .קיזױורב ןוא קישיור ױזַא טינ רעדיל ערעטעּפש יד ןיא ןיוש

 זיא ןכיוה יד ןיא גנורּפש-ןשריה רעגנירג רעד .,גנואווש רעכעלטנגוי רעד

 ,ןקידרע-רעד:יײב-טרַאה ַא ףיוא ,רעדיל עלַא ןיא טינ שטָאכ ,ןרָאװעג ןטיברַאפ
 עיצקנופ ןייז ףיוא ןקוק ןביוהעגנָא טָאה רע .טָארט ןשיטסַאלע ץלַא ךָאנ רעבָא
 טימ טּפָא ,שיטסילַאער רָאנ ,ךעלרעײפ-שיטנַאמָאר ױזַא טינ ,ןדיי ייב טעָאּפ ַא יו
 ."רעטסואווַאב רעד בייל ינַאמ ךיא, דיל םעד ןיא יוװ ,עינָאריא סָאמ רעשּפיה ַא

 - טימ ןכיילגרַאפ וצ יאדכ זיא סָאװ ,?סױרַא ןיב ךיא, דיל ןקירעיורט םעד ןיא

 -עג; ןייז ןגעו טדער רע ואוו ,"ןריט ערעייא רימ טנפע, דיל ןכעלטנגוי םעד

 ןוא קישיור רעמוז ןייז ןיא סױרַאק זיא רע יװ םעד ןגעוו ןוא ?געוו ןטנכייצ
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 -ילַאװק עשיטעָאּפ יד ואוו ,"סױרַא ןיב ךיא, דיל םעד ןיא ."ךייט ַא יו סיורג
 ערעייא רימ טנפע; דיל םעד ןיא יו רעטקַארַאכ ןקיבלעז םעד ןופ זיא טעט
 טסייו דיל םעד ןיא .רעקידרעפָאה ַאזַא טינ טייוו ןָאט רעד רעבָא זיא "ןריט
 טימ עיורג םיכאלמ/, זַא ןוא "ךעלדנעקלָאװ ףיוא (זיא) םור; ןייז זַא ןיוש רע
 ,"םורַא (םיא) ןעלגניר ןגיוא עטנייוורַאפ

 יד זיא ,"עלעשטנעמ סָאד, ,"טיונ יד, ,"טייקמוטש; יו רעדיל ענױזַא ןיא
 סָאד זַא ,ןייא טעז רע .טלעטשעגרָאפ שרעדנַא ןצנַאגניא ןיוש טעָאּפ ןופ אדבוע
 ןפיוא עטכייל תומולח,, זיולב ןענייז "ןכַאמ רעטרעוו ןופע טנעקעג טָאה רע סָאװ
 רעטרַאה רעד ,"טיונ רעד טלַאטשעג ןבעג, וצ גונעג טינ ןענייז ייז זַא ,"טניוו
 -רעפ יד םורַא ןופ רעדיל יד ןיא ןבייל ינַאמ ייב ךיז טליפ סע .טייקכעלקריוו
 ,טלעוו רעד ףיוא קוק ןרעפייר ַא ךָאנ ,טעטילַאער רעמ ךָאנ ןרַאג ַא רעקיצ

 טָאה בייל ינַאמ עכלעוו ןיא ,ןרָאי רע40 יד ןופ ךשמ ןיא ,דיל ךָאנ דיל ױזַא
 טבייה ,רעדיל עטסקידנערַאפ ןוא עטספייר עטסנעש ענייז ןופ ליפ ןבירשעגנָא
 -יורט ןוא ,רעוויטקעלפער זיא סָאװ ,טלַאטשעג ַא "ןצירקרַאפ; וצ ןָא בייל ינַאמ

 -עג טלַא טרעוו בייל, סָאד סָאװ םעד ןופ טכיזעגנָא ןיא רעטרינגיזער-קירע

 דרע וצ דרע יד דלַאב טעװ טיט רעטלַאקא רעד ןוא "קנַארק ןוא טשטיינק
 ."ןעמעשרַאפ ןוא ןרַאשרַאפ

 ךיז טייב סע שטָאכ סָאװ ,זיא בייל ינַאמ יװ טעָאּפ ַא ןופ הלעמ יד רעבכָא
 עשיטעָאּפ ןייז רעבָא טביילב ,טלעו רעד ףיוא קוק רעד ,עיפָאזָאליפ יד םיא ייב

 ַא יװַא טקנוּפ זיא בייל ינַאמ רעגנוי רעד .ןזַאפ עלַא ןיא עקיבלעז יד טפַארק
 ןעוו ,רעטלע רעד ףיוא רעמ טינ .בייל ינַאמ רערעטלע רעד יוװ טעָאּפ רעסיורג
 :"געט ענעבילבעג, יד זיולב רע טּפָאה ,"רעדימ ַא רערעדנַאװ ַא, ןיוש זיא רע

 ןבײרטפעצ ןטניװ סט ,רענרעק יװ

 ...גגאז ןיא ןבײלטרַאֿפ טירוצ

 בייל ינַאמ טָאה ןגייווש ןרעגנעל ַא ךָאנ .ןרָאװעג םיוקמ זיא גנונעפָאה יד
 ןזיװַאב טָאה רע ואוו ,ןטענָאס ענייז ןביירש ןעמונעג טיוט ןייז רַאפ רָאי עכעלטע
 ַא יװ טענָאס רעד ."ןביירטעצ ןטניוו סָאװ רענרעקא עלַא ןביילקרַאפ קירוצ
 | ,ןבילקרַאפ רענרעק יד טָאה רע ואוו ,?גנַאז, יד ןרָאװעג זיא םרָאפ

 םעד רַאפ ,לכה-ךס ןטצעל םעד רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג זיא טענָאס רעד
 -ונַאמ-טרָאװ ןלעטש ןרַאפ ,עיפזָאליפ-סנבעל ןייז ןופ קורדסיוא ןטרירטנעצנָאק
 ערעטלע יד ןיא ןעגנַאגעגפיוא ןענייז ןוא ָאטינ רעמ ןיוש ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןטנעמ
 ."ןורכז ןופ רעמיש םייב; ןרָאי

 ױזַא גנַאר סבייל ינַאמ ןופ טעָאּפ רעשידיי ַא טָאה רעירפ לָאמנייק ךָאנ
 ,קיבױלג ןוא קידרעּפָאה ױזַא ,טוט רע סָאװ םעד ןופ קיניזטסואווַאב ױזַא ,ןייש
 תוונע רעטרעטיײלעג ַאזַא טימ ךיילגוצ ןוא ליטס ןשיטעָאּפ ןכיוה ַאזַא טימ
 סָאד יו טלעװ רעד ןופ רעדנואוו ןוא ןטייקנייש עלַא טימ טנגעזעג טינ ךיז
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 רעטסעב רעטשרע רעד לָאז .ןטענָאס ענייז ןיא ןָאט וצ ןזיוװַאב בייל ינַאמ טָאה

 :םעד ןופ רעטסומ סלַא ןעניד טענָאס

 ,סירט עגײמ רעטנוא ןופ דרע יד ןײז לָאז טשטנעבעג

 .געט עגײמ טנכײב סָאװ ,ןז יד רימ רעביא ןוא

 ,טםיג ײז עז ךיא סָאװ ,ןעמיור יד טא ןטגיװ ירד

 ןגעװ רעײז ףיוא ךימ ןרירַאב זַטרִג סָאד יו רָטַנ

 ,געז רעסײה רעד רַאּפ ןסטַאװ ײז סָאװ ,רעמײב יד
 ,טימ רעדירב יװ ליפ ךיא סָאװ ,עמוטש ,תויח יד
 גערב ןעיורג ןײמ ןצ ןפור ײז סָאװ ,לגייפ יד
 .טימעג ןײמ לגילפ ןכיוה רעײז ךָאֹנ ףױרַא

 ןייז לָאז טשטנעבעג לָאמ טנזױט רָאנ ,טשטנעבעג ,טשטנעבעג
 גָאט רעטשרע רעגעי ןרָאבעג ןימ ןופ
 העזרעד טלעװ רעד ףיוא רעדנואװ ידֹלַא בָאה ךיא ןעװ

 גָארט ןוא ײז םערַאװ ןא געט ךרוד ײז למַאז ךיא

 ןײא טפַאלש ןײּפ יד ואװ ,רבק םײב ײז ןגײל וצ

 .ןעװ ןעמוס ןלעװ סָאװ ,ךיא יװ ערעכעלטילג רַאפ

 ("ןטענָאס,, ,19 'ז ,"טשטנעבעג,,)

 -טסניק סבייל ינַאמ ןיא טקנוּפ-עיצַאנימלוק רעד ןעוועג ןענייז ןטענָאס יד

 -ינַאגרָא ןייז ןופ קורדסיוא רעקיסַאּפ רעטצעל רעד ,"לַאפ ןוא גייטשע ןשירעל

 ,סָאדערק ןוא ןּפיצנירּפ עשירעלטסניק ענייז ןופ ,טּפַאשרעטסײמטרָאװ רעש
 סָאד יו דיל ןפיוא טקוקעג קידנעטש טָאה ,ןעזעג ןבָאה רימ יו ,בייל ינַאמ
 -נַא ןדייל רַאפ עיצַאסנעּפמָאק עטסרעייט ןוא עטסנעש יד יו ,סטוג עטסכעה
 ןייטשסיוא ךיז זומ שטנעמ ַא סָאװ ,ןטסולרַאפ ןוא ןעגנורעדינרעד .,ןעגנושיוט
 רע זַא ױזַא ןפַאשעג ,דיל ןייז רעירפ יו ,טענָאס םעד טָאה רע .ןבעל ןיא
 םעטָא ןשירעפעש ןטצעל םעד טימ .ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ הנתמ ַא יװ טנייש
 טייקגייש ןופ תוגרדמ עכיוה ערעסָאװ וצ טזייו ןוא רעדנואוו טטָאג רע טמיר
 ,טסנוק רעד קנַאד ַא ןביוהרעד ךיז ןעק שטנעמ רעד

 ָאד זיא רַאפרעד .םוצמצ ַא ןוא לכה-ךס ַא ,בײלקּפָא ןַא ןענייז ןטענָאס יד
 ךיוא רָאנ ,טפַאשנגייא ענינימעפ עכייוו סבייל ינַאמ רָאנ טינ רעקיטנעק ךָאנ
 עשידיי סָאד ןעמערופ ןוא ןעגניווצַאב וצ חוכ רעכעלנעמ רעקידהרובג ןייז
 -תורוקמ טימ ןבייל ינַאמ ייב טלַארטשעג קידנעטש טָאה סָאװ טרָאװ סָאד ,טרָאװ
 "סעבָאב, ןופ ןוא הניארו-הניאצ ,שמוח-שטייט ,תוניחת ןופ ןח ןשידיי ןקיד
 ."טבעגק סטָאג והילא ןופ ...תוישעמ , ןלייצרעד ןוא "סעבזירּפ ףיוא ןציז, סָאװ
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 סָאװ זיא ,ןטענָאס סבייל ינַאמ ןיא קרַאטש סרעדנוזַאב טשַאררעביא סָאװ

 םעד ףיוא טקוקעג טינ ,רעטקַארַאכ-דײשּפָא ןשיגעלע רעייז ףיוא טקוקעג טינ

 "יא ןוא עיצַאנגיזער רעד ףיוא טקוקעג טינ ןוא "רעיורט ןטּפעשרעד-טינ;

 רעדָא ,טייקטניזַאב ןייק ,גנורעטיברַאפ ןייק טינ ייז ןיא ךיז טריּפש ,עינָאר

 ,לכה-ךס ןטצעל ןיא ,ךָאד זיא ןטענָאס יד ןיא דליב-טלעוו סָאד .טייקנגָאלשרעד

 ,רעדיל עקידרעירפ ענייז ןיא ןלָאמעג טָאה בייל ינַאמ סָאװ עקיבלעז סָאד

 סיוא ךיז טקירד סָאװ ,"המכח עטושּפ, עקיבלעז יד ןטענָאט יד ןיא ןַארַאפ

 : תורוש עשילביב שממ יד ןיא

 ןרָא ןײמ זיא ור טימ ןא דרע ןײמ זיא טוג טא

 ...ןבוַאטש ךיא ןיב טײרג הא ןבעל ןײמ זיא דײרפ ןוא

 ("ןדַאלַאב ןוא רעדיל ,, ,98 'ז ,"המכח עטושּפ ,,)

 ,ביל רַאפ ץלַא ןעמעננָא ןופ ,תווינע ןופ הדימ עקיבלעז יד ןַארַאפ זיא סע

 ןופ זיירּפ ןסיורג םעד ןגעוו קיניזטסואווַאב טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןייז ץָארט

 רעדנואוו יד ןוא ןטייקנייש יד רַאפ ןלָאצַאב ףרַאד ןעמ סָאװ "ןייּפ ןטנעקרעד;

 בייל ינַאמ טָאה ןטענָאס יד ןופ "רעטלע רעגולק, רעד רַאפ גנַאל ,ןבעל ןופ

 רכש ןופ סָאמ עלופ יד ..,טײרגרַאּפ

 ,ןעטנעדעג ןרעטכינ ןט רעצ ןסיװ ןצ

 געט עטנײשעגּפָא ענײר ןפ ךיירפ יד

 .געװ ןטצעל ןײײד ףיוא עדרעװ ןופ ריצ יד

 ןופ ךס ַא ןַארַאפ זיא ריא ןיא סָאװ ,עיּפָאזָאליֿפ-סנבעל רעקיזָאד רעד טימ

 יד ןופ טדיישרעטנוא בייל ינַאמ ךיז טָאה ,קלָאפ ןופ "המכח רעטושּפ, רעד

 זיא רע .ןקיווייל ןוא ןבייל השמ ןופ --- "עגנויא יד ןופ "עסיורג ייווצ, ערעדנַא

 ןיא ןעוועג זיא סעּפע ,רוטַאנ יד ןלָאמ ןיא ייז ןופ שרעדנַא לַאקידַאר ןעוועג ךיוא

 רעכלעװ טימ האנה ןוא טעטילַאוסנעס רעד ןופ רוטַאנ יד ןלָאמ סבייל ינַאמ

 ,רוטַאנ יד ןזיא ןבייל ינַאמ ייב .יורפ ַא ןופ בייל סָאד ןלָאמעג טָאה סנעבור

 :עכעלבייוו ַא ןוא עשעמַאמ ַא ,עקידעפעש ַא ,ענעדלָאג ַא ,עפייד ַא

 טסָארפ טימ ןגיוצרַאפ הא יולב ןטיטסברַאה ןיא ןביױרטנגײט

 .טסבראה ןוט רעמוז ןופ ןעוווװ טימ ןצַאלּפ ןסעבריל

 טסירב עטעמַאמ יד ןהפ ן8א רעטײװ עגעדלאג טימ תומהב

 .טסילפ עשרעדניס יט ךעלּפיל ןיא ,טיגאה רעד יװ ,ךלימ

 רעקידעפש רעקיבלעז רעד טימ ןוא ןשוַאמיא עבלעז יד רעפעגמוא ןוא

 "תובחר סטָאג,; רעדיל יד ןיא ןלָאמעג לָאמַא טָאה רע סָאװ טייקפייר רענעדלָאג

 ,רוטַאנ רעד ןופ "?דָאר עקינוזק סָאד ןטענָאס יד ןיא רע טלָאמ ,"דָאנג; ןוא

 ענייש ןלָאמ טנעקעג ךיא רע טָאה טלָאװעג טָאה רע זַא ,בייל השמ ,תמא
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 .ןעגנַאגרַאפ -ןוז ןוא ןעגנַאגפיוא-ןוז ןופ סרעדנוזַאב ,רוטַאנ רעד ןופ רעדליב
 תאזוא םעד ןופ קיצניװ רוטַאנ רעד ןיא ןעזעג בייל השמ טָאה ללכ ךרדב רעבָא
 ןיא ללכב יװ ,רוטַאנ רעד ןיא טעז רע ואוו ,רעדיל וליּפַא טָאה רע ."הכרבה
 ,ןיזמוא ןוא טײקמַאזיורג זיולב ,ףַאשַאב-טלעוו ןצנַאג םעד

 רָאי 20--25 ןופ עכָאּפע רעד ןיא סרעדנוזַאב ,רעדיל טָאה רעדיוו קיווייל
 "רַאפ, ,גירק ןקידרדסכ ַא ,ןבעל ןיא יו ,רוטַאנ רעד ןיא טעז רע ואוו ,קירוצ
 : ?גנוגרַאװרעד; ןוא "גרַאװ, ,"גנוקוצ

 גרַאב-טוװַא ןפױא ,גרַאב ןבױה ןפױא
 ןןבײל טימ סרעגיט ךיז ןגָאלש
 קרַאק ןרעטצניפ ןיא לגעג עקיטולב
 .ןבײה ךיז ןעמַאלּפ ןיא סעװירג ןוא

 .גנוצ עמרעגייצעצ ,רעמָאי רעקיפיירטש
 --- .גנוקיטשרעד .גנוגרַאװרעד ןוא גרַאװ
 .גנורּפש ַא וא קווז ַא .גנוקוצרַאּפ וא קוצ
 .גנוקילּפעצ לגרָאג ןוא לכרָאב

 ,"גרַאב ןכיוה ןפיוא דיל ןכעלרעדנואוו םעד ןופ)
 ("קיווייפ .ה ןופ קרעו עלַא, ,462 'ז

 בייל ינַאמ טָאה "גנורעטשעצ ןוא גירקק ןעזעג טָאה קיווייל ואוו טרָאד
 .עינָאמרַאה ןוא דָאנג סטָאג ,דיירפ ,ןדירפ ,טײקצנַאג ןעזעג

 ןעגנובעלרעביא עשיגַארט ענייז עלַא ,ןרעיורט ענייז עלַא ףיוא טקוקעג טינ
 ןיא קורדסיוא ןקירעהעג רעייז ןגָארקעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנורַאפרעד ערעטיב ןוא
 ןטָאש ןיא טזײרּפשעג קידנעטש בייל ינַאמ טָאה ,רעדיל עשיריל רעקילדנעצ

 ןופ טרענעג ךיז טָאה דָאנג סטָאג ןיא ןביולג ןוא ןוחטב ןייז .איבנה והילא ןופ
 ,טרעקרַאפ ןוא .,רוטַאנ רעד ןיא ןלָאמעג ןוא ןעזעג טָאה רע סָאװ עינָאמרַאה רעד
 סָאװ ,טייקנייש ןוא טייקידענג יד ןוא םרָאפ רעשיטעָאּפ ןייז ןופ עינָאמרַאה יד
 ןטלצרָאװעגנייא-ףיט ןייז ןופ טרענעג ךיז טָאה ,רוטַאנ רעד ןיא ןעזעג טָאה רע
 קידריווקרעמ זיא סע ."בוט יכ; ןטלַארוא םעד ןופ ןוא ןוחטב ןופ ליפעג-קלָאפ

 -סקלָאפ ענעגיטשעגרעביא-טינ ענייז ןיא טרירעּפָא בייל ינַאמ םיסינ לפיוו טימ

 סָאד .רעדיל עשיריל ענייז ןופ לָאצ ַא ןיא ךיוא יו ,ךעלהשעמ ןוא ןדַאלַאב

 ָאּפַא ןייק טינ .םיסינ הבכרמ-השעמ ןייק טינ ,םיסינ עטסָארּפ רעבָא ןענייז

 טימ ךיז ןפיולרַאפ סָאװ ,םיסינ עקידעכָאװ ןגָאז וצ ױזַא רָאנ םיסינ עשיטּפילַאק

 םיסינ טרָאס רעד טָא .ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןיא ,ןַאמערָא ןַא ,דיי ןטסָארּפ ַא

 43 יז ,"איבנה והילא; טענָאס סבייל ינַאמ ןיא ןַארַאפ זיא סָאוװ

 -סנבעל סבײל ינַאמ ףױא ןלעטשּפַא טינ רעמ ָאד ךיז לעװ ךיא

 ןוא עשילַאקיזומ יד זַא ,ןגָאז זיולב ליוו ךיא .קוק-סנבעל ןייז ףיוא ,עיּפָאזָאליפ

 ןענייז ,קרעו ענייז סיוא ןענעכייצ סָאװ ,טייקנייש ןוא עינַאמרַאה עכעלדליב
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 -ַאב עכעליױשנָא-שירעלטסניק ַא ,עיּפָאזָאליפ רעקיזָאד רעד ןופ אצוי-לעופ ַא

 ןופ ,קרַאמ םענופ למוט ןופ ,םורפ/; סָאװ ,גנואוט-"סנטיּפ, םעד ןופ גנוקיטעטש
 טימ ליטש (ךיז רע טרַאש) ...רעדער ןופ שיורעג םעד ןוא שינעװַאה-לדנַאה
 תוליפת ןטפַאה וצ ...טרָאװ ןופ טייקילייה וצ רעדעפ ןוא טניט ,טעמרַאּפ
 ,ןטיּפע םעד עז) *...ץרַאה סָאד ןּפינקרַאפ טָאג טימ (ןוא) טלעװו רעד רַאפ

 ,(13 יז ,?ןטענָאס;
 ןיימ טיול זיא ,קוק ןלעמרָאפ ַא ןופ ןטענָאס יד ןופ הלעמ עטסערג יד

 םרָאפ יד טײקכעלריטַאנ אזַא טימ ןקיטכערַאב ייז סָאװ טקַאפ רעד ,גנוניימ
 ןענייז ייז .ןייז טנָאקעג טשינ ןטענָאס יו שרעדנַא סעּפע ןבָאה ייז .טענָאס ןופ

 -ַארג ענעמונעגנָא עסיוועג ַא ןוא תורוש 14 ןבָאה ייז לייוו רָאנ טשינ ןטענָאס
 ייז ,םטיר ןוא טסייג ןכעלרעניא רעייז טיול ןטענָאס ןענייז ייז ,עמעכס-ןעמ
 יז .טעָאּפ ַא ןופ לכה-ךס רעפייר רעטצעל רעד ןענייז ייז לייוו ןטענָאס ןענייז

 םעד ,זרעפ ןטרעטסיימעגסיוא םעד ןופ טייקיטליגדנע רעד טיול ןטענָאס ןענייז
 -סיוא ןוא גנולופסיוא רעד טיול ,עפָארטס רעד ןופ דנעוו ןוא רעק ןשיטסַאלּפ
 זיא סָאװ ,ןַאמעבעשזנַא םעד טיול ,קורדסיוא ןכעלקנעדעגרַאפ ַא ןופ גנודנור
 ןבייל ינַאמ ייב םורַא טּפַאכ סָאװ ןוא טענָאס םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא
 ,תורוש עכעלטע טּפָא

 רעטשטנעבעג ןייז ןופ ןענח עלַא טימ בייל ינַאמ טלקניפ ןטענָאס יד ןיא

 ןיא ,דליב ןופ טייקכיר רעלעוסנעס רעד ףיוא טקוקעג טינ .טסנוק-טרָאװ
 .טייקנדיײשַאב עשירעלטסניק ןיא ,תועינצ ,טייקמורפ ןטענָאס יד ןיא ןַארַאפ
 ןיא ךיז קידנליפ ,ןטענָאס יד ןיא ?לגיה ןטכיירגרעד; ןייז ןופ קיניזטסואווַאב
 -אמנצנוק טינ לָאמנייק בייל ינַאמ זיא ,תוחוכ עשיטעָאּפ ענייז עלַא ןופ ץיזַאב
 ,שירעדנעװשרַאפ-שיזַאוטריװ רעדָא שירעכ

 םוצמצ ןפייר רַאפ ןרָאװעג ןפַאשַאב יוװ זיא סָאװ ,םרָאפ ַא יו טענָאס רעד
 -געמ יד ןבעגעג ןבייל ינַאמ טָאה ,טרָאװ עטצעל סָאד ןגָאז רַאפ ,לכה-ךס ןוא

 דיל ןיא טדער עקליר ןכלעוו ןגעוו ,"גנודנעלָאפ, רַאפ ,גנולופרעד רַאפ טייקכעל

 -ַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ןבייל ינַאמ טָאה טענָאס רעד .?גָאטסברַאה;
 ןיא עסיז עטצעל, יד ןגָאױצנײרַא ,"ןייז וצ לָאפ ןעטכירפ ןעטצעל ןעד, ןלעפ
 ,"ןייוו ןערערעווש ןעד

 רָאנ ,ענעטָארעג רעקיצניװ סָאװ טינ ,רָאּפ ַא ןטענָאס יד ןשיװצ ןַארַאפ
 ץנַאג ַא יװ רעבָא .רעטקַארַאכ רעייז ןיא עטכייל סָאװטע ,עקיטכיוו רעקיניײװ
 רעשידיי רעד ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ןטסעב עמַאס םוצ גנולמַאז יד טרעהעג קרעוו
 טינ ןטענַאס יד ןעמ רָאט ןייז טינ ןלָאז ייז ףייר ןוא רעבָא טוג יוװ .עיזעָאּפ
 ןפַאש ןצנַאג סבייל ינַאמ ןופ ןסײרּפָא ייז ךָאנ טסעומש רעוװ ,ןבײהרעבירַא
 ינַאמ טָאה געוו-רעטכיד םענעטלַאהעגסיױא ןייז ןופ ןּפַאטע עלַא ףיוא םערָאװ

 ,טסנוק רעשיטעָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןרעטסומ ןפַאשעג בייל

)1963( 
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 דיל ןופ ןַאמ רעד

4 

 ןטעַאּפ ןופ לרוג רעד

 ןוא ןייגפיוא ןופ םטיר רעד ,ןטעָאּפ ןופ לרוג םעד ןיא םטיר ןענַארַאפ
 ,ןסעגרַאפ רוד ןייא ןופ ןרעוו ןופ ,טיינַאב ןוא טרעטלערַאפ ןרעוו ןופ ,ןייגרַאפ
 ,טבעלעגפיוא ןטייווצ ַא ןופ ןוא

 עטביוטשרַאפ יד ןופ ןעמונעגּפָארַא ןיוש ןעמ טָאה קרעו ענעסעגרַאפ לפיוו
 ןָאלבַאש ןופ ןעגנוטסעפ יד טמערוטשעג ייז טימ ןוא סעצילָאּפ עשירָאטסיה
 ןענייז ,שידָאמטלַא ןענייז ייז זַא טגָאזעג טָאה ןעמ ןעמעוו ףיוא רעטכיד לפיוו
 ,ןרעדָאמ ןרָאװעג רעדיוו ,עדָאמ רעד ןיא ןירַא רעדיוו

 ןעגנואיינַאב ענױזַא ליפ ןופ סייוו רוטַארעטיל-טלעוװו רעד ןופ עטכישעג יד
 -ניוו ךָאנ לייורעד סייוו רוטַארעטיל עשידיי יד ביוא ןוא .ןטרובעגרעדיוו ןוא
 טינ ךָאנ זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד לייוו זיא ,ייז ןופ קיצ
 .ןרזחרעביא ןענעק רעדָא ןפרַאד ךיז לָאז יז גונעג טלַא

 רַאפ .?טײקטלַא; רעקיזָאד רעד ןופ םינמיס רעבָא ןיוש ךיז ןזייו סע
 ןופ עיזיווער יד טרידיוװערעגרעביא ןוא טרידיוװער ןעמ טָאה ןגיוא ערעזדנוא
 ןרענָאיּפ יד ןרָאװעג טבעלעגפיוא טייצ ַא ףיוא ןענייז ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ; ןצרּפ
 "ףגנוי, יד ןופ עקינייא ןרעוו ןגיוא ערעזדנוא רַאפ ןוא דיל רעטעברַא ןשידיי ןופ
 ,טנורגרעטניה ןיא טקוררַאפ זייוולייט

 עטכישעג רעד ןיא ןַארַאפ ןענייז ןליּפשייב לפיוו ,טייז רעטייווצ רעד ןופ
 הליחתכל טָאה ןעמ סָאװ ,קרעװ יװ ןזייוו סָאװ ,רוטַארעטיל-טלעוװו רעד ןופ

 -עג ,רעטעּפש ,ןענייז ,ןעיירעפיטש:-ןעּפ עטכייל יװ רעמ טשינ רָאפ ןטלַאהעג
 טייקידגילוח -תוחיש יד אקווד סָאװ קרעװ ,קרעו עשיסַאלק עטסנרע ןרָאװ
 יד יװ ןרָאװעג טנעקרענַא זיא ,ערעייז טייקטיישרַאפ ןוא טייקטכייל יד ,ערעייז
 עטסכעה ןוא גנולגיּפשּפָא עטספיט יד ןוא רוטַארעטיל רעד ןופ ַאטרַאק ַאנגַאמ
 .(ןלעווָאנ סָאישטַאקָאב) טייצ רעייז ןופ גנוכיירגרעד-םרָאפ

 רעד ןיא ,רעקיטירק רעשיסור ַא ךיז טָאה "ןילונ ףַארג, סניקשוּפ ןגעוו
 ןיא לונ זיא ןילונ, :ןביירש וצ ןענוגרַאפ ,ןענישרעד זיא קרעװ סָאד ןעוו טייצ

170 



 ינעגועי ןופ לטיּפַאק עטשרע סָאד ."טרָאװ ןופ טײטַאב ןשיטַאמעטַאמ ןלופ

 יֵאװעילָאּפ יַאלָאקינ טסילעווָאנ ןוא רעקיטירק רעשיסור רעד טָאה ןיגעינָא

 םעד ןופ לטיּפַאק ןטכַא םעד ןגעוו ןוא .(סַאּפש ַא) "עקטוש} ַא רַאפ ןטלַאהעג

 ,טייצ ןייז ןיא רעקיטירק רעכיירסולפנייא ןַא ,ןידשזעידַאנ טָאה ,קרעװ ןקיבלעז

 ('ןילונ ףַארג; ןגעוו רובמַאלַאק םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,רעקיבלעז רעד)

 רעשירזממ ַא ןופ ענעזָאלעג ןזָאלבנפייז, יװ רעמ טינ זיא סָאד זַא ,ןבירשעג

 .?עיזַאטנַאפ

 ןרעהעג וצ ,לזמ סָאד ןבָאה סָאװ רעטכיד יד ןופ רענייא זיא ױדנַאל ָאשיז

 ןבָארג םעד טימ םיא ףױא ןעמ טלטייט טייז ןייא ןופ .סעירָאגעטַאק עדייב וצ

 ןופ ןוא ,"סעקטוש; יו רעמ טינ ,"זָאלנעיידיא; ןענייז רעדיל ענייז זַא ,רעגניפ

 סָאװ ,רעטכיד א יװ טנַאה רעד טימ קעװַא םיא ןעמ טכאמ טייז רעטייווצ רעד

 ,רעביירש ןוא רענעייל ןקיטנייה םעד טינרָאג סעװָאטַאק ףיוא וליפַא ןיוש טגָאז

 .?"ףטכישעג רעד וצ, חלשמ קידענג זיא ןעמ ןעמעוו ,רעטכיד ַא טרָאװ ןייא טימ

 -ברע תמ ַא טימ יװ ,"עטכישעג, רעד טימ זדנוא ייב סע ךיז טלייא ןעמ יוו

 :ןרעּפלַאה בייל השמ טגָאלק יװ .ריא טימ ךיז ןעמ טגָאי ױזַא ,תבש

 ץאט 8 יװ ןדגיטשרַאפ רַאְי רעב

 .טיוב ַא טגנירּפשרעביא סָאװ

 ,טקריוועג ױדנַאל טָאה ,ךיז טכַאד ןטכענ טשרע ,גנַאל טשינ ָאד טשרע

 ,ענױוַא אקווד ןוא -- טיירג ןעמ זיא ןיוש ןוא ,טריפרַאפ ןוא טריפעג ,טגערעג

 יד ןיא ןבעגּפָא םיא -- טסולפנייאַאב ןוא טנרעלעג טָאה ױדנַאל ןעמעוו

 ,רוטַארעטיל רעד ןופ ןוויכרַא

 ךיז ,טייקטכייל ןוא גנוצעשנירג ליפיוזַא טימ טיירג ןענייז סָאװ ,יד רעבָא

 גונעג זיא סע .תיבה לעב םעד ןָא ןובשח םעד ןכַאמ ,ןױדנַאל טימ ןדייש וצ

 רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ױדנַאל סָאװ ,םעד ןָא ןענָאמרעד וצ ךיז

 עקיטנייה ןופ רעדיל יד ןיא ךָאנ טרילוקריצ סע ןופרעד לפיוו ןעז וצ ,עיזעָאּפ

 ןטעַאּפ עשידיי

 עטריזיליטס יד ,טייקשיטעקַאק עשירעפיטש יד ,רעינַאמ-ןדָאלַאב רעד

 -נייא עשיריל סָאד ,חסונ-סקלָאפ טימ ליּפש ,תוטשּפ עטריניפַאר יד ,טייקמורפ

 ןוא טסנוק עקיבא ןסַאּפפױא עשירעטכיד-ןרעדָאמ סָאד ןוא ךיז ןענעגייא

 -קירעירט ,עטקנעברַאפ-לדײא יד ןֹוא קזוח רשזעיצַארג ,ןטלַאטשעג-ןדנעגעל

 -ןרט עטנַאלַאג יד ,טײקשיטעַאּפ רעדנריציזמ רעויאַאנ ןופ שקסַאמ עגולק

 -טכידעג רעקידארבתסימדַאכּפיא רעד .,טיײיקיצַארט עשיטעָאּפ ,טייקשירודַאב

 עכעליולב יד ןוא ,םויניוואש ןוא םזילַאנַאיצַאנ-ַארטלוא רענעכַארטשעגרעטנוא

 רעשיטנַאמָאר-שטיײד רעד ןופ טייקטכייל עדנבעווש עטמיורעגפיוא ןוא טייקיטכיל

 ,ןױדנַאל טימ זדנוא ייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה ץלַא סָאד --- עיציזזַארט

 טינ ןוא ,טנכיײצרַאפ םיא טָאה עטכישעג יד יו טינ ,בוט םש לעב ןוא

 טָאה תודיסחרָאענ יו וליפַא טינ ןוא ,ןלָאמעג םיא טָאה עיזַאטנַאפ-סקלָאפ יד יו
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 -ַאֹּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ בוט םש לעב רעד רָאנ ,טשטייטעג םיא
 עלַא טימ טרעדורברַאפ ,םש לעב :םיור ןוא טייצ רעביא טלַאטשעג ַא ,עיזע

 ןסואעפרָא יו ,ךָאנ ןעייג סע ןעמעוװ ,ןכַאז עקידעבעל טשינ ןוא עקידעבעל
 ןופ ץנעסעטניווק יד יװ ,םש לעב ; תויח עדליוו ןוא יפ ,ןשטנעמ עטפושיכרַאפ
 -לָאזקע ןוא רעלַאטנעמעלע ןופ לָאבמיס רעד יװ ,ינעשז ןשיטנַאמָאר-שיטסימ

 רעד עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טָאה בוט םש לעב ַאזַא -- גנוטכיד רעטריט
 ,ױדנַאל ָאשיז ןעזרעד רעטשרע

 טָאה דיל ןשינָאט-ןייר םעד ןופ סעיצַאנָאטניא יד ןיא טנעצקַא םעד ןוא
 .ױדנַאל ןבעגעג עמרָאפ רעטסריניפַאר ןוא רעטסנייר רעד ןיא

 -עג ױדנַאל טָאה ,רעצירָאק ןגעוו ןעגנוזעג טָאה לַאגיס .י .י רעדייא ןוא
 ןופ ךלמילא ,ץישּפָאר ןופ ילתפנ ,רעווָאקירטס ,רעװָאנַאכעשט ןגעוװו ןעגנוז
 ,קסנעזיל

 ױדנַאל טָאה ,דיל-ָאטעג םענערָאװעג טמירַאב סנײטשטַאלג רַאפ ןרָאי ןוא

 בורח רעזדנוא רַאפ דיל שירעפורסורַא ןוא ץלָאטש-רעטיב ןייז ןבירשעגנָא

 ."ןבעל שידיי
 ,רעדיל-רודַאבורט ענייז ןבירשעג ױדנַאל טָאה ןרעגנַאמ רַאפ גנַאל ןוא

 -וװעליּפש סרעגנַאמ רַאפ גנַאל ןוא .רעדיל םולב-עיולב ןוא טָאכיק ןָאד ענייז

 רעטרינעצסניא-גולק ,רעוװיטַארַאנ טשרמולכ ,רעשיטעשזויס טשרמולכ ,רעקיד
 תמאב יד ןבירשעגנָא סרעדנַא ןשיוװצ ױדנַאל טָאה ,קיריל

 ןעמָאנ טנעמעוװ ,ןיציבר ַא טימ ןיבר ַא ןופ השעמ עכטלרעדנואוו רעייז
 טסייוו רענייא רעדעי סָאװ ,חביס ַא בילוצ ןייז םסרפמ טינ ןרָאט רימ

 םענײז רעללַא ןיִא זיא יבר רעד זַא ןא

 -- טײװרעטכירעגמוא ןעמוקעגנײרַא

 ךיז טצופ ןוא ןיציבר יד טײטש לגיּפש םעד ײב רע טעז

 ."טײהרעטריצעגמוא רימ טסלעפעג ןד .רע טגָאז

 ןרָאװעג ןיציבר יד זיא רעכעה לָשִמ ײװצ

 .טלעװקעגסיױרַא לוק ריא טָאה רעבליז רערָאלק יװ ןוא

 ןרַאה ןײמ טלעפעג סָאװ ,סעלַא זַא ליויכ ---

 .טלעװ רעצנַאג רעד ןײז ןלעפעג ליױאװ ךױט לָאז

 רעד ןיא ןעוועג טלָאמעד ןענייז רעדיל עקידהרוש-טכַא ענױזַא לפיוו

 לדייא ױזַא ,טנַאקיּפ ןוא טרַאצ ױזַא ןייז ןלָאז סָאװ ,רעדיל ,עיזעָאּפ רעשידיי

 ?גולק קידנעלקניפ ןוא טגיילעגפיוא ױזַא ,שינעצס ןוא

 טלדנַאה סע ,סױהנַאל רעדיל עקיצנייא ןגעו טינ ךיז טלדנַאה סע רעבָא

 זיא'ס סָאװ ,םעד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע .געוו ןשירעטכיד ןצנַאג ןייז ןגעוו ךיז

 ןפַאש סױדנַאל ןופ ךות רעקיטסייג ןוא ןיז רעד ןרָאװעג ןעזרַאפ
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 ,עיצידַארט-ןרודַאבורט רעד ןופ טכיל ןיא ןעז ןעמ ףרַאד רעדיל סױדנַאל

 קיאָאדטינ; ןייז ןופ טכיל ןיא ;דיל ןייז טּפינקעגנָא רע טָאה ריא ןיא סָאװ
 רעטסכעה וצ געט יד ןגיוורעד ןוא ןגיוורַאפ, וצ ןבערטש ןייז ןוא לַאעדיא ?קילג
 ,"ור

 ךיז טָאה רע סָאװ ,ןליצ יד ןופ טכיל ןיא ןעז ןעמ ףרַאד רעדיל סױדנַאל
 ,עמרָאפ רעשיטעָאּפ ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ןלעװ ןייז ןופ טכיל ןיא ; טלעטשעג
 ַא יװ ,טייקכעלקריוו רעקימורַא רעד ןופ קורדסיוא רעד ױזַא טינ ןייז לָאז סָאװ
 -ַאב ןוא טלייװרַאפ ,טצייר ,טגער סָאװ ,טעטילַאער עלַארטַאעט עכעלגנידַאב
 ,טקיאור

 ןוא עטכייל טימ ןלעוװ ןייז ןופ טכיל ןיא ןעז ןעמ ףרַאד רעדיל סױדנַאל
 ,"רעווש ןוא טרעמוארַאפ ץרַאה ַא; ןליּפשרַאפ ןעמטיר ןוא רעטרעוװ עקיטכיל
 ןיז רעד ןקעלּפטנַא ךיז טעװ טלָאמעד .טימעג קידהרוחש-הרמ-ףיט ַא ןעלעהעצ

 ענייז "סעקטוש, יד ןוא ,גנוטכיד "דיל ןופ ןַאמ; ןייז ןופ גנוטיידַאב יד ןוא
 -יידיא ןופ עמַארד רעטסנרע ןַא ןיא ןטנעמָאמ עקיניזפיט יװ ןעניישרעד ןלעוו
 -רַאפ "רעקיאָאדטינ; רעקידנעטשלופ וצ געװ םעד ףיוא ,ןעגנולדנַאװ עשיא
 ,גנולדנַאװ

 טימ ןגָארטעגמורַא טשינ ךיז ןבָאה "עגנוי, יד זַא ,תמא ןופ טייוו זיא סע
 קינױטסואוװַאב .רעטכיד-"ןעיידיא, ןייק ןעועג טשינ רעדָא ,ןעמעלבָארּפ ןייק
 רעדעי טָאה ,טנגוט ַא ןופרעד טכַאמעג טינ רעדָא ָאי ןבָאה ייז יצ ,טינ רעדָא
 יװ ,"םערָא ןרעטנוא הכמ ַא טימ, ןגָארטעגמורַא ךיז ?עגנוי, יד ןופ רענייא
 רעדעי .ללכב רעטכיד ןגעוו טקירדעגסיוא לָאמַא ךיז טָאה ןרעּפלַאה בייל השמ
 רעד טימ ןגָארטעגמורַאא ךיז ןפוא ןייז ףיױא רעבָא טָאה ייז ןופ רענייא
 ,ריא ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא טלָאװעג ןפוא ןייז ףיוא ןוא ,"הכמ

 -ידנדנעלב ןיא ךיז ןעלגיּפשסיוא ךרוד טכיירגרעד טָאה בייל ינַאמ סָאװ ןוא
 ךיז ןריצ ןוא ןרענעש ןוויטַארָאקעד-שיטסינישזַאמיא ךרוד ןוא ,טייקנייש רעק
 גנַאגפױא ןקידעפש ךרוד ץרַאװש .י .י ,דרע רעד ןופ ןטייקיברַאפ עלַא ןיא
 ןטקוצעגפיוא ןייז ךרוד קינלָאר ,דרע רענַאקירעמַא רעד ףיוא רעטלצרָאװרַאפ ַא
 טימ ןובשח ןייז ןוא טלעו רעד טימ חוכיוו ןייז ,לעמעג ןטרעטיילעג ןוא דיל
 -נַאפ ןעיירפ ןוא סָאטַאּפ ןשירַאטנוב ,קסעטָארג ןשיגַארט ךרוד בייל השמ ,טָאג
 ךרוד רידַאנ השמ ,ןעגנואעז ןוא רעדליב עשיטּפילַאקָאּפַא ןופ גנַאג ןשיטסַאט
 רעדָא ןייז ןשיטעלמאה ןטריאירַאװ םינפוא עכעלרעדנואוו רעטנזיוט ףיוא ןייז
 -ניז רענערָאװעגפיײר ַא ןופ ןריפ ךיז ןזָאל ךרוד דנַאלזייא ,גָאלָאנָאמ-ןייז טינ
 ןוא הלוע ןברק ַא רַאפ ךיז ןקילייה-טסבלעז ןייז ךרוד קיווייל ןוא ,טייקכעל
 ױדנַאל טָאה -- הדקע רעד וצ ןריפ ךיז ,סיוא גָאט ןייא גָאט ,רעהפיוא ןָא
 -רעטיול ןיא ךיז ןעגניזניירַא ןשיטַאטסקע ךרוד ןעניז ןשיאיידיא ןיא טכיירגרעד
 -ַאקסַאמ ןוא ליּפש ךרוד טכיירגרעד ױדנַאל טָאה ,טייקיאָאדטינ ןוא ור ,טייק
 .ארעיּפ ןטקנעברַאפ ,ןטרַאצ-ךעלרעדנואוו ןייז ןוא ןיקעלרַא ןייז ךרוד ,דַאר
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 רענרעד ןוא ןייּפ ,קערש : רעדיל עטסירפ םסױדנַאל
 ןר עלײװ ַא ץרַאה ןטנַארק ןײמ

 ןד ביג טָאג ,ןבעג טיג ןעק ךיא

 ,טױט ןרַאפ שטָאכ רימ ןפ וצ םענ

 .טײלגַאב געט ענײמ סָאװ קערש סעד

 ךוב םענופ ןטייז קילדנעצ רָאּפ עשרע יד ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ ,רעדיל יד
 וצ ןביוהעגנָא טָאה ױדנַאל סָאװ ,ןכַאז עלופטרעוו עטשרע יד ןענייז ,"רעדיל,
 יו רעמ ןעוועג ןיוש ?עגנויא יד ןענייז טייצ רענעי וצ ,1911 םורַא ןביירש
 רעטמיטשַאב ַא טעמכ טימ עּפורג ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענייז ייז .עגנוי זיולב
 ,בייל ינַאמ ,קינלָאר יו ,עּפורג רעד ןופ ערעטלע יד סלַאפנדעי ,עימָאנָאיזיפ

 ןוא ןטכַארט "?עגנויק יד ױזַא יוװ ןוא סָאװ טלייצרעד ןיוש ןבָאה ,ווָאטַאנגיא

 ,ױדנַאל יװ ,רעטכיד ןרעקיניזטסואווַאב ןוא ןרעגניא ַא רַאפ ןיוש זיא סע .ןליפ

 ךיוא ןוא ,גנונעכער ַא ןבעגוצּפָא ךיז סָאװ ןיא ,ןרעלקוצכָאנ סָאװ רעביא ןעוועג

 .ןסױטשוצּפָא ךיז סָאװ ןופ

 ןַאד "עגנויק יד ןופ ערעדנַא יד יװ ,ױדנַאל ךיוא טָאה רעבָא ןײמעגלַא ןיא

 : ןופ טסואוועג

 ןרעה ווא ליטש ןציז ,סעטָא םעד ןטלַאטײא

 ןקירטש וצ ערעטצניפ ןצבענג רעװ טלעװ רעד רַאְּפ טמעג ואט'ץעגרע יװ

 סע יוװ ןעעז ןוא

 .ןקילב ענײז זדנווא סערש רעד טפרַאװ

 ,"לקנוט ןָא ןגָאז סָאװ ,ןליפעג; ןופ טסואוועג

 .ןרעװ לקווט ןצנַאגניא ןױש טעװ דלַאב זַא

 םענעריולרַאפ ַא ךָאנ טפַאשקנעב רעד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע ךיוא

 יּפעש וצ קידתושמשה-ןיב ףיוא טינ "ץעמע, טרעה םיא ןגעוו סָאװ ,?סעּפע;

 לייוו ,ָאטינ זיא םיא וצ "רעקקירוצ, ןייק זַא ,ןעשט

 סָאלש ןסיורג ןפיא ןסָאלשרַאּפ

 ,ריט עֶגײלק יד זיא ןבילבעג

 ךיא; ןופ וויטָאמ םעד טריאירַאװ םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא טָאה רע ךיוא

 ַא טָאג רעביל רעד טקיש ןגעוו סרעדניק עניילק יד רַאפ,) ?דניק ַא ךיוא ןיב

 רעד רַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ עמַאס רעד רשפא זיא סָאװ ,וויטָאמ ַא ,("ןגער

 ענעקָארשרעד ןוא עטקנעברַאפ רעמ ןעוועג ךָאנ ןענייז ?עגנוי, יד ןעוו טייצ

 ,רעטכיד-םילהת יװ רעגָאז-םילהת
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 ערעדנַא יד טימ טַאהעג טָאה ױדנַאל סָאװ ,רעבָא ,ןקידתופתושב םעד וצ
 וצ .ןייזטסואוַאבטסבלעז ןופ טנעמעלע רעד ןעמוקענוצ םיא ייב זיא ,"עגנויפ

 טנעמעלע רעד ןעמוקעגוצ זיא גנומיטש ַא ןענוגינסיוא ןוויטיאוטניא םעד
 ליטש? ןטעיאטרַאפ םעד וצ .שינעטנעקרעד-טסבלעז רעלעוטקעלעטניא ןופ

 םעד ןלעטש ןענעק ןופ טנעמעלע רעד ןעמוקעגוצ זיא "ןדניוושרַאפ עלַא רימָאל

 ."טייצ רעד ןופ טייהקנַארק, רעד זָאנגַאיד
 ןיא ,ױדנַאל טָאה קיניזטסואוַאב ןוא לעוטקעלעטניא רעמ ,טגַאװעג רעמ

 -ַאס רעייז "עגנויק יד ןופ קיכיסּפ יד טוױלבטנַא ,ןרָאי ענעי ןופ רעדיל יד

 -- רעדיל ,סָאטָאמ -- רעדיל ןיא ,טייקיזָאלנליװ עלַאטַאפ רעייז ,טכַאמנָא עלַאיצ
 ?עגנויק יד ןופ םענַאב-טלעו םעד טלכהכסרַאפ יו רֶע טָאה ,סָאדערק

 הליוו ןֶא ןריובעג עֶלַא רימ ןענײז
 -- ןײלס א קיטכעמצמוא עלַא רימ ןעניײז
 ,(ליפש ךיז עגײלק יװ ,רעדניק יװ רימַאל
 --- .ןייגרַאּפ למיה ןיא טעװ ןז רעזדווא רעװ

 :דיל רעדנַא ןַא ןיא ןוא

 ,רעסַאלב ץלַא ןבעל רעודנוא טרעװ טא
 ,םיטש רעזדנוא םיוק רָאנ ךיז טרעה א
 ,רעסַאװ ןפ רעליטש ןײז רימָאל
 .םיא ןצ רעדיל קידנעגניז

 ןעמָאנ ןיא ןדער םעד ןיא ,ערעדנַא יד טימ ךיז ןריציפיטנעדיא םעד ןיא

 וצ ןלעפרַאפ טשינ ןעמ ןָאק ,"רימ ןענייז ,ןענייז רימ סָאװע םעד ןיא ,עלַא ןופ

 -סיוא רעשירַארעטיל רעד וצ טגָארט ױדנַאל סָאװ ,עקיניזטסואווַאב סָאד ןעז

 ןופ ,ןייזהדותמ-ךיז ןופ טסייג ןקיבלעז םעד ןיא ."עגנוי; יד ןופ גנומערופ

 ךס ַא ןבירשעג ןענייז ,"רוד ןופ טייהקנַארק,; יד ןענעקרענַא ןוא ןענעקרעד

 ןלָאז רעדיל עקיזָאד יד יו קיטכיוװ ןוא .רעדיל עקידלָאמצטנעד סױדנַאל ןופ

 טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד זדנוא ןביג ייז סָאװ ,םעד טימ ןייז טשינ

 וצ ךיז םיא ןופ גנַארד רעד סָאװ טימעג ַא ,טימעג קידלָאמצטנעד סױדנַאל

 שנייז ןופ טלַאהניא רעד טּפָא ךיוא יוװ ,טפַאױקביײרט יד ןרָאװעג זיא ןעיײרפַאב

 ןייק ןעוועג טינ רעבָא ייז ןענייז ,ןעגנולקיװטנַא ןוא ןעגנורעדנע עקידרעטייוו

 ינַאמ טימ ךיילגרַאפ ןיא ,דיל ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא טָארט רערעטייוו

 ,טייצ רענעי ןופ רעדיל סבייל

 רעכעלטנגוי ןופ רעטיצ ןוא רעטַאלפ םעד טגָאמרַאפ ןבָאה רעדיל יד

 סיױדנַאל ןופ תולעמ עקינייא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ללכב ןבָאה ןוא ,טייקוויטיסנעס
 ןטלַאה רימ .ןטגױוא טמענ'ס, דיל םעד ןיא לשמל יװ ,ייז ןיא רעבָא .טנַאלַאט
 סבייל ינַאמ ןעגנולקעג טפָא טָאה ,"ןרעה ןוא ליטש ןציז ,םעטָא םעד ןייא
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 ןעוועג דָאטעמ רעד ,ןָאט רעד זיא ,טימעג סָאד קידנעטש טשינ ביוא ,עיצקיד
 | ,רעשיבייל ינַאמ ַא

 סָאװ ,רעדיל סבייל ינַאמ ןיא טָאה "עגנויק יד ןופ םזינָאיסערּפמיא רעד
 טכיירגרעד ןַאד טָאה ,(1910) *רוטַארעטילא ךובלמַאז ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז
 טריטַאד ,רעדיל עקיזָאד יד ןיא .הגרדמ ,עטסכעה יד טשינ ביוא ,עכיוה ַא

 "רעוו טכעלקריוורַאפ ןפוא ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא בייל ינַאמ טָאה ,7
 זיא סנַאוינ רעד רָאנ ,ברַאפ יד טשינ ןוא ,ץלַא זיא קיזומ יד זַא ,טָאבעג סנעל

 ,רקיע רעד
 ייב זיא יז; ,"ןדננטשטנװָא עליטש; -- סבייל ינַאמ רעדיל עקיזָאד יד

 -- עירעס רעד ןופ ערעדנַא יד ןוא "ןענַאטשעג עסַאלב ַא רעטצנעפ םעד

 סָאד טָאה ץעגרע ןוא .וטפיוא רעשיטעָאּפ רעסיורג ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג ןענייז
 ץעגרע ,ןייז טשינ ןלָאז רעדיל יד טיולברַאפ לקנוט יוװ ,ןסיוו טזומעג בייל ינַאמ

 ךעלקילג ַאזַא ,גנוכַאװפיוא עקידיירפ ַאזַא ,טייקידרעטייה ןַארַאפ ייז ןיא זיא
 -ייא רעד טימ ,טייקנייש רענעגייא רעד טימ ךיז ןעיירפ טבילרַאפטסבלעז ןוא

 ,גנוקעלּפטנַא-רעטכיד רעקיטרעוולופ רענעג
 סָאװטע ךָאנ ,טייצ רענעי ןיא ,דיל ןופ וויטָאמ רעד זיא רעדיוו ןױדנַאל ייב

 ,קורדסיוא ןשירעלטסניק ןקיטרעוולופ ןייק וצ טכַארבעג טשינ םיא טָאה ,טעקַאנ
 םעד ןופ ךס ַא .טסואוועג סָאד טָאה שוח ןשיטירק ןפרַאש ןייז טימ ױדנַאל ןוא
 ןבירשעגוצ ףרַאד ,טייצ רענעי ןופ רעדיל סױדנַאל ןיא טשרעה סָאװ ,םזימיסעּפ
 .ךיז טימ טייקנדירפוצמוא רעקידנגָאנ רעד וצ ןרעוו

 טימ ,קיטירק ןופ ,זילַאנַא ןופ ,ןייזטסואווַאב ןופ טנעמעלע רעד רעבָא
 זיא ,"עגנויק יד ןופ גנורַאפרעד עשיטעָאּפ יד טרעכיײרַאב טָאה ױדנַאל עכלעוו

 -נָא ךיז טָאה רע תעב ,ךיז ןריטנעירָאער ןייז תעשב ןענַאטשעגיײיב ךיוא םיא

 -ידנעטשטסבלעז ןוא רעקיטרַאנגיײא ,רעקיטנָאק ידכ ,ייז ןופ ןסױטשּפָא ןביוהעג

 .ןרעוו רעק
 .רעדיל-יודיוו טַאהעג טנייפ ןָא קידנעטש ןופ ױדנַאל טָאה ןתמא רעד ןיא

 ןופ ,"קערשפ ןופ רעדיל יד .טייקכעלקנערק ןוא גנוקינייּפ-טסבלעז ןופ רעדיל

 ,תוגשה עשיטעטסע ענייז טימ טינ ,טרינָאמרַאה טינ טנורג ןיא ןבָאה ,"רענרעד;

 טשינ ױדנַאל טָאה ןעמונעג ךות ןיא .סעיציבמַא עשיטעָאּפ ענייז טימ טינ ןוא

 ןיא קידנגייוש ןייגרַאפ טייהרעיורגע ןענעק סָאװ ,ענעי וצ ןרעהעג טלָאװעג

 :ןטעב ןוא ןרַאג סָאװ ,יד וצ ןרעהעג טלָאװעג רע טָאה רעכיג ."ןייּפ

 ,טיוט ןרַאפ עגר א שטאב

 ,לעװש סרבק ןצרַאװש םייב שטנַאכ

 טײרּפשעצ טכיל ןײד זדנוא רעביא

 .לעה זדווא ךַאמ תומשג יד

 טרעוו סע רעכַאװש סָאװ ,ןעמעוו ייב ,יד וצ טרעהעג רע טָאה ,קפס ןָא ןוא
 יד ןרעװ רעטלדייאעגסיוא ןוא רעניד ,רעדנרַאג ץלַא ,ןבעל ןיא טלַאהנָא רעד
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 רעטלדייאעגסיוא רעד טָא זיא סע ןוא ףּפַאז ןיא םעט רעד טרעוװ ,ןעגנוטסולג
 -עטקַארַאכ םעד וצ רעטעּפש סָאװטע ןױדנַאל טגנערב סָאװ ,ןכַאז ןיא םעט

 : םענייז ךורּפש ןשיטסיר

 העש עטצעל יד טמוק סע זיב

 .ָאד ךָאג ךיירפ ליפיווַא זיא

 -סנבעל עקידרעטעּפש סױדנַאל טרירפישרַאפ יו זיא םיא ןיא סָאװ ,ךורּפש ַא

 ,המכח-גנוטכיד:ןוא
 ןיר ַא ףיוא טָאה ױדנַאל זיב טייצ עשפיה ַא ןעמונעג רעבָא טָאה סע

 רע זיב :ָאדערק ןייז ןכעלקריוורַאפ וצ ןבייהנָא טנָאקעג ןפוא ןשירעטכיד
 ןופ רעדנואוו ,רעדנואווש טָארט ןדעי ףיוא ןעז ןעמונעג ןתמא ןַא ףיוא טָאה
 ךורּפש-סגנורעװשַאב ַא יו ןעניד ןעמונעג םיא טָאה דיל סָאד זיב ;"דָאנג ןייז
 טימ טָאה רע זיב ןוא ;:?טימעג ןרַאברעדנואוו ןיא ךיז ןעגנערבוצניירַא ףיוא
 ןופ רעטרעשַאב ןוא רעריגער רעד; ,רעטכיד רעד טגָאמרַאפ סע סָאװ ,חוכ םעד
 רעד ןופ ןוא ,"קילג קיאָאדטשינ, שירָאזליא ןפַאש טנַאקעג ,"רעטרעוו עלַא
 ןופ טייקכעלקריוו ַא ןפַאש ,טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאװ ,רָאװ רענָאטָאנָאמ

 ,ליּפש רעטיול

 "טףױטַאּפ , ןגעק טנוב רעד

 ןוא ,?עיזעָאּפע ןגעק ,ךיז ןגעק טנוב ַא טכאמעגכרוד ױדנַאל טָאה רעירפ

 -עג ןַאד "?עגנויק יד ןשיוװצ טָאה סָאװ ,עילַאנרעפַארַאּפ רעשיטעָאּפ רעד ןגעק

 :רע טביירש טייצ רענעי ןופ דיל ַא ןיא .טשרעה

 ,טניװ רעד זייב ןפיײיפ ןעמיוק ןיא זומ רעדיל ןצ ,ָאי
 ,דניק טישטנײלט ַא יװ ןײז טיאַאג זמ עטבילעג יד
 ?טָאװ ןצ רימ רעבָא

 םעד ןיא ,תמא .ןבייל יִנַאמ טימ קימעלָאּפ ַא יו שממ ןעגנילק סָאװ ,תורוש
 ןבילבעג קידנעטש ןענייז סָאװ ,ןכירטש ןברָאװרעד ױדנַאל טָאה "?טנוב;
 רעד םיא ייב ןעוועג טלָאמעד זיא סָאד טינ רעבָא ,גנוטכיד ןייז ןיא קיטנָאק
 ביוא ,לטרָאפ ַא ,קוירט א סעּפע ןעניפעג וצ ןעוועג זיא -- רקיע רעד .רקיצ
 ןשיװצ ןלייטסיוא זיא ,ןלײטּפָא טשינ ביוא ,םיא לָאז סָאװ ,דָאטעמ ןייק טשינ

 םיא לָאז סָאװ ,געװ א סעּפע ןעניפעג ןיא ןעגנַאגעג זיא םיא ."עגנויא יד
 ןוא ןעמזיוויטקעיבוס ענָאטָאנָאמ ןופ ןיירק ןקילײװגנַאל םעד ןופ ןריפסיורַא
 לָאמַא רעבָא ןוא ,עינָאטָאנָאמ ןוא טכַאמנָא לָאמַא רעדיוו .ןוויטָאמ-טכַאמנָא

 רע טפור טייקטוגטינ רעתמא ןופ ליפעג א טימ :טכַאמנָא ןוא עינָאטָאנָאמ
 : דיל ןייא ןיא סיוא

 רעיורג ,רעּפמעט ץלַא םורט

 -- .גע8 עדימ שירַטִנב רט
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 -: ?יירעירטמ .רעפיט יד ףיױט ךַאװ

 + . .געוװ םעד ןד שטָטֹכ ןײטַאב

 טיג ,"געט עדימ-שירַאנ; יד ןופ ןעװעטַאר ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא
 ןוא ,עידָארַאּפ-טסבלעז ,טָאּפשטסבלעז .ךרוד יװ ,"רעיורט ןפיט; ךרוד ױזַא
 ןסָאגעגסױאא יװ רעדיל עטרינעצסניוא .,עטכַארטרַאפ-קסעטָארג ענױזַא ךרוד
 -ַאכ םעד ןגָארט סָאװ ,(64 .ו) ?ױזַא ,ױזַא ,ױזַא ,ױזַא טָא; 58 .ז) "ליד ןפיוא
 סעפע .ןטקַא עשירָאגעלַא ןוא עשילָאבמיס ןופ ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,רעטקַאר
 ןופ ןטייווצ םעד ןיא סרעדנוזַאב) רעדיל עקיזָאד יד ןיא טלָאװעג טלָאװ רע יו
 ןטָאש ןייז ןוא םיא ןשיוצ טייב רעד רָאפ טמוק סע ואוו ,עטנָאמרעד יד
 ,ץלַא ןגעק טנוב םעד ענעצס רעשירָאגעלַא ןַא ןיא ןריזילַאער (טנַאװ רעד ףיוא
 ןלעװ סָאד ,ךיז טימ טייקנדירפוצמוא יד ןריזילָאבמיס ,ןסערעד זיא םיא סָאװ
 -- עטריזישיפַא רעדליב ךרוד "געט עדימ-שירַאנ; יד ןופ ןוא ךיז ןופ קעװַא
 וצ ןָא רע טבייה -- טקעפע ןשימָאק ןָא טשינ רעבָא ,עשידרוסבַא טשינ רועיש
 טימ ןוא ,דיל ןייז ןבעלַאב וצ ןוואורּפ ןָא רע טבייה ,לייוװגנַאל םעד ןלייוורַאפ
 :גנומיטש עזָאלסגנונעפָאה ןייז ןרעפטנערַאפ יו עינָאריא רעד

 ןמײר ןענעק לָאז ךיא ןעװ ,דרעפ ַא טפיוקעג טלָאװ ךיא
 ,געװ ןײמ יא ןזָאלעג ךיז ךיא טלָאװ טיאו טא
 ןטײלגַאב טירט יב טירט ןרָאפעג ךיא טלָאװ ױזַא
 .געמ עקידנברַאטש יד

 (דנוצעגנָא ךיז טלָאװ טגװַא רעטצעל ןיײמ ןעװ ןט

 -- טײרֿפשעג טכַאנ ןײימ ךיז טלָאװ ,ךרע רעדימ רעד ףױט ןוא

 ןדוואושרַאפ ךיט טלָאװ דרעפ ןעײרט ןײמ טימ ןעמַאווצ

 .טײלגטב טשינג םעבייק ןופ

 זיא, ,ןָאמרוג עד ימער טסיאיעסע רעשיזיוצנַארפ רעד טביירש ,"עינָאריא;
 ,טכיוועגכיילג ןלעוטקעלעטניא רַאפ גנידַאב רעד ,המכח עקיטרַאנגיא ןימ ַא
 טקעלעטניא םעד טכַאמ סָאװ ,קיטסַאנמיג עלעוטקעלעטניא ןימ ַא זיא סע
 ןוא עגנערטש ןיא ךיז ןריזילַאטסירקסױא ןופ םיא טיהרַאפ ןוא ,קידוועגיױב
 ,"ןעמרָאפ עטרעווילגרַאפ

 גנידַאב רעד ןוא המכח עקיטרַאנגיײא, זיא סָאװ ,עינָאריא ַאזַא טָא ןיא ןוא
 ,גנוזיילסיוא ןכוז ןעמונעג ױדנַאל טָאה ,"טכיוועגכיילג ןלעוטקעלעטניא רַאפ
 ןענָאלבַאש ןופ םינּפ לכ לע זיא ,"ןעמרָאפ עגנערטש; ןופ טשינ ביוא

 -נָא ,גנולפייווצרַאפ טָאטשנָא ןעגנומיטש יד ןבעגרעטנוא ךיז טָאטשנָא
 תוליפת-"ץעמע, ןעשטּפעש טָאטשנָא ,"ןייּפ ןיא ןייגרַאפ קידנגייווש; טָאטש
 -עליואוו-שימעהָאב ןָא רע טבייה ,דניז ענעגנַאגַאב טשינ ןיא ןייז הדוותמ ךיז ןוא
 ןוא רע רעכלעוװ טימ טייקטסנרע רעד ןופ ןקווחּפָא ןוא ,ןעוועצעל וצ שיר
 -ַאב םעד טימ דיל םעד ןיא .טייקכעלקריוו עקימורַא יד ףיוא ןעמענ ערעדנַא
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 טביירש (? ןויטָאמ-רענרעד יד וצ גָאליּפע ' רשפא) "גָאליּפע, ןעמָאנ ןלופטייד
 יה | : ױדנַאל

 ,עסערפ יד ךימ ןגיװשרַאּפ ןײמעג יזַא טָאה'ס לײװט
 -- טינ לָאמנײק יז טבײרש גָאטימ ףיױא סע ךיא סָאװ ןוא
 עסערטעצ ןײצ ןגירק טטשיג טציא זיב ךיט ןעט רַאפרעד

 ,טידערק ןײמ ןלַאּפ ץלַא טמעג רעקירעדיו א

 ,ןעטגיו רעפיט ףתובוח ןיא ךיט סעג גָאט ַא סָאװ ןא

 -- ן{טנעה יד סױא ךיא טײרּפש ןטַאנעצעמ ךָאנ טסיזמוא

 ןעטנירט ןצ ךיז ןביױלרעד "סלעטרַאמ , ןעקיכ סָאט סילג ַא

 ,טנעס ףעניפ ןצנַאגניא טסָאק עװַאק עצרַאװש ןוא

 ןעגנַאהעגפױא ךיז ךיא טלָאװ -- ןײז רעײט עװַאק טלָאװ

 וךס ןײט טטשיורַטג יא רימ ןצ ךײלג רעטכיד טא

 ןעגנַאזעג עכעלרעה טימ -- טציא טײטש זײרּפ רעד יװ ךָאד

 .ךַארֿפש ןהא ץלָאפ רעזדווא וטַאמ ףעלקילג רימ ךיא ןעק

 ןוא ?זָאלעיזעָאּפ; ַאזַא רעביא ןכַאמ קיטסול טציא ערעדנַא ךיז ןגעמ
 ןעוועג זיא ,עיצקיד ןוא ןָאט ןיא ,רעבָא דיל עקיזָאד סָאד ,דיל "זָאלנעיידיא;
 ,טייצ רענעי ןופ עיזעַאּפ רעשידיי רעד ןיא ,סעיינ עקיטכיוו ַא ןוא ,סעיינ ַא
 וצ ןבָאה ,ןטסיכיזניא עקידרעטעּפש יד ןשיווצ וליפַא ,רעטכיד ךס ַא רָאג ןוא
 םעד ןופ ?טייקשיזרעפיירפ רעכעלרעניא, רעד ןוא "עזָארּפ, רעד ןעקנַאדרַאפ
 .רעדיל ערעייז ןופ לָאצ ַא רַאפ *גָאליּפע;

 ,גנולקיװטנַא רענעגייא סױדנַאל רַאפ דיל סָאד זיא רעקיטכיוו ךָאנ רעבָא

 ךיז טימ "ןריסישזערוצנייאק רענייז ןאורפ רעטשרע רעד ןעוװעג זיא סע
 ףיוא דגב לקיטש קיברַאפ שטשרע סָאד ; ןסַאמירג-ןקסַאמ ןוא ןטסעשז-ליּפש

 .סעקסַאמ ןופ עידעמָאק רעד וצ געוו םעד
 טכיזעג ךעלגעװַאב קידעבעל ַא ,דיל םעד ןיא ךיז טרעה לוק קידעבעל ַא

 ךיז ןטלַאהרַאפ ןייז ןופ ןפוא םעד ןטיבעג טָאה רע .תורוש יד ןופ סױרַא טקוק
 םיא טָאה סָאװ ,ןָאט םעד ,קוירט םעד ןענופעג ןוא ,טלעוו רעקימורַא דעד וצ
 -ַאֹּפ טימ ןעגניז טָאטשנָא .רוד ןייז ןופ ןטעָאּפ יד ןשיװצ ןלייטסיוא ןעמונעג
 ,יוװ ,םירענה לכ טימ ןָאסינוא ןיא םיזמר עשיטע

 ןעגגַאלקרעדיװ ךיולב טירט עגײז ןפ

 .טילב ןײז ןופ ןײשּפָא רעכַאװש ַא

 ןעגנַאגעגקעװַא לָטִמִא זיאיס רעװ

 (13 .ז) ,טירוצ טינ ןיוש רעמ לָאמגײק טצמוק

 :-עֹוֲארּט;ע רעקאמשעג ליומ לופ ַא טימ ןדער רע טמענ

 ,ןעקנורטעגסיוא ךיט בָאה ךלימ טימ ײט רעזעלג עסײה ײװצ

 ,ןסעגעגפיוט ץַאביװב ריפיירד ַא
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 הסעזעג שיט םײב טײצ עגנַאל ַא ךיא ןיב ךָאורעד
 ,טגַאװ רעד ןופ לגָאנ ןפיױא רימ טקוקעג ווא טרעכיורעג
 / שטמייד ןופ טצעזרעביא רעדיל ריּפ
 ,טגײלעגקעװַא ךיז עּפָאס רעד ףיוא רעדימ ַא
 טגיײילרַאפ טגעה יד ּפָאְק םעד םורָא
 (גיפשעגסיוא ןקלַאב םעד וצ לָאמ ײרד ןוא
 רעטש ױזַא ורָאװעג זיא רימ
 ןעגנַאגרַאפ זיא רעמוז רעד סָאװרַאּפ
 ןעגנַאגעג לרַאּפ יא רימ ןריבַאּפש טציא ךָאד טלָאװ ךיא
 .ןגילפ רימ טּפַאכעג בוטש ןיא רָאג יצ
 .גיפשעגסיוא ןְקלַאב םוצ ךיא בָאה לָאמַמ ךָאנ וא
 .ןּפָארטעג טינ לָאמ ײרד עלַא א
 ןפָאלשעגנײא רימ ךיא ןיב דָאברעד

 ןענייז ,סױדנַאל רעדיל עקיטפַאז רעבָא ,ענעדנובעגיזיול עקיזָאד יד טָא
 טשינ ןענַאטשעג זיא "טייקשיצָאקש; רעד רעטניה .תוזע םתס ןייק ןעוועג טשינ

 ןרידוטשוצנייא גנַאלרַאפ רעד :רעמ ליפ רָאנ ,ןריקָאש וצ גנַאלרַאפ רעד רָאנ
 -מוצ דָארג םיא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עגונב עזָאּפ-טשינ ךימ-טרַא-סע יד ךיז טימ
 רעד ןגעק רָאנ טשינ ,טסעטָארּפ ַא ןעוועג ייז ןיא זיא סע .טרַאעג ןטסקרַאטש
 ,הביבס רעד ףיוא ןריגַאער ןופ ןפוא םענעגייא םעד ןגעק ךיוא רָאנ ,הביבס

 -""רענרעדק טקידנואוועצ ןייז טלייהעג ױדנַאל טָאה רעדיל עקיזָאד יד ןיא
 "ייב טכוזעג ןוא ,טייקוויטעסנעסרעּפיה עכעלטנגוי ןייז טעװעטרַאהרַאפ ,טימעג
 סָאװ ןבעל ןֹרַאפ קערש ןדנילב םעד ןוא הרוחש הרמ יד ךיז ןיא ןעמוקוצ

 םיא טָארדעג ןוא טייקינָאטניא טימ רעדיל עקידרעירפ ענייז טליפעגנָא ןבָאה

 ,ןויטָאמ ןייא וצ ןדנובעגוצ ןטלַאה וצ
 ,רעדיל-גָאלק ןוא-טעבעג עקינָאטנײא טימ ןכַאז ףיוא ןריגַאער וצ טָאטשנָא

 ןוא ,ןענָאטעילעּפ עטכייל יו רעדיל טימ ןגעלָאק ענייז ןוא ךיז רע טיירטשעצ

 לכיימש ןשינָאריא ןטרידוטשעגנייא םעד טימ ןכַאז רעביא רעבירַא ךיז טבייה

 ,עיטַאּפַא רעטריוויטלוק ןופ
 ,ןביירש רָאנ טשינ טנרעלעג ױדנַאל ךיז טָאה ןימ םעד ןופ רעדיל יד ןיא

 ,ןָאטעג-ייו םיא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז טרירעגנָא טָאה רע .ןייז גולק ךיוא רָאג
 ,"סופ םעד טימ ןרַאשקעװַא? ךיז ןזָאל ייז זַא ,טליפרעד טָאה ןוא רעטערקנָאק

 טָאה ,סנַארט ַא ןיא יוװ ,ןגיוא עטזיילגרַאפ טימ םורפ ןעלּפערּפ טָאטשנָא

 טימעג ןייז ןוא ,שיאַאזָארּפ ,רעטכינ ,רָאלק ןדער .ןדער טושּפ ןעמונעג רע

 .רעטמעטַאב ןזרעפ יד ןוא רעטכייל ןרָאװעג זיא

 ליפוצ זיא רע .טלעטשעגּפָא טשינ טקנוּפ םעד ייב רעבָא ךיז טָאה ױדנַאל

 ןשיאַאזָארּפ-בלַאה םעד טימ ןענעגונַאב ךיז ןענעק ןעוועג לָאז רע ,ןעוועג רעגניז

 םעד ןופ טייקידוועגניז עלענָאיצידַארט יד טַאהעג ביל ליפוצ טָאה רע ,דיל
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 -יילרַאפ יד ןַא ,דיל ןיא טביולגעג ללכב ליפוצ ,דיל ןוויטיאוטניא םענַאטנַאּפס

 לּפַאטש ַא טימ ןבייהפיוא ךיז ןפלָאהעג םיא טָאה סָאד ןעוו וליפַא ,דיל ןופ גנונעק
 ,ןקידירפַאב גנַאל ןענעק ןעוועג םיא לָאז ,רעכעה

 סױדנַאל ןיא ּפַאטע ןייא זיולב רעבירעד ןענייז רעדיל-ןענָאטעילעּפ יד

 וצ ,גנוטכיד רעמיטיגעל ןוא רעטפיטרַאפ רעמ ַא וצ ליּפשרָאפ ַא זיולב ,ןפַאש

 ,ךעלריטַאנ ,טשינ טניימ סָאד .ןפַאש ןייז ןיא דָאירעּפ ןרעכייר ןוא ןרעלופ ַא

 עקידרעטעּפש סױדנַאל ןֹופ ןדנואושרַאפ ןצנַאגניא זיא ?ןָאטעילעפ, רעד זַא
 סױדנַאל ןופ עלעטניּפ-ןח סָאד ןבילברַאפ קידנעטש ףיוא זיא סע ,ןיינ ,רעדיל
 ,עיזעָאּפ

 ,"ןוָאלק ןבלַאה; ןופ לָאר יד טקָאלעג ןבָאה ןעוועג טינ לָאז ןױדנַאל לפיוו
 "סע; ןוא רעטכיד ןטריריּפסניא םעד ןופ לָאר יד טקָאלעג רעמ ךָאנ םיא טָאה
 "ןעוועצלא וצ טַאהעג ביל ןבָאה טינ לָאז ױדנַאל לפיוו ,?סנַאלעסקע רַאּפ טעט

 ינַאמ ןופ שרעדנַא טכַאמעג םיא טָאה סָאד סָאװ ,ןײלַא םעד בילוצ זיולב ןיוש)

 ןעגניז וצ טַאהעג ביל רעמ רעבָא רע טָאה ,(ןבייל
 טָאה רע ןעוו ןַאד וליפַא ,סױדנַאל לַאעדיא רעשירעלטסניק רעתמא רעד

 ןיא ,?עגנויק ערעטלע יד ןופ ןעמזירענַאמ עקינייא ןגעק טעוועטנובעג ךיז

 ןענָאמרעד ךָאד ןוא קיטפַאהרָאװ ןייז לָאז סָאװ ,דיל א ןבילבעג ןוא ןעוועג
 רענייר טימ ןעמעטָא ךָאד לָאז ןוא עזָארּפ-סנבעל ףיוא טיובעג דיל ַא ,םולח ןיא

 "רעד קידוועגניז ךיוא ךָאנ ,"ןעמעננָא; רָאנ טשינ לָאז סָאװ ,דיל ַא + עיזעָאּפ
 ןרעלופ ךָאנ רעגַאב רעד ,טרָאװ ןייא טימ ."וצ טקיש גָאט רעד סָאוװ; ןבייה
 -"לייוגנַאל; ענייז ייב ןלייוו גנַאל טזָאלעג טשינ םיא טָאה דיל ןקידבוט-םוי

 עשיטַאטסקע סָאד ןפורעג םיא טָאה סע .סעזָאּפ ןקלַאב-םוצזייּפש ענייז ייב ,רעדיל

 :"ןדירפ ןופ דנַאל; סָאד ןוא דיל

 ,ןדירפ ןופ דנַאל םוצ ץירוצ ײג ךיא
 ,רעמ טיג ךיא ןעק ָאד ןבײלברַאּפ
 הדימ ַא ּפָּאֹק ַא ךיז טימ גָארט ךיא
 .רעװש ווא זיא טרעמוארַאּפ ץרַאה ןיימ

 ,ןסעגרַאּפ ךיז ךיא ליװ םעלַא ןיא
 .ײברַאּפ זיא ןזעװעג זיא סָאװ
 הסע רעדיװ ךיא ליװ איזָארבמַא
 .ײנ סָאד ןופ ןעקנירט רַאטסענ ווא

 ,ןגירק טיג ךיז לזמ ןטימ ליװיב

 -- 3 ךיא םעג טָאד ,גָאט רעד טיגיס סָאװ

 ןגיוװרעד ןוא ןגיו ןגיורַאפ

 ,ר רעטסכעה ןצ געט יד ךיא ליװ
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 ןדירפ ןופ דנַאל ןיא ןזרעפ ערַאברעדנואוו

 -גורעדנע-ליטס ןוא-טימעג יד ,ןדירפ ןופ דנַאל םוצ ?ןייגקירוצ; סױדנַאל
 זַא ,גנוגייצרעביא יד ןריזילַאער וצ דעדיל ןיא ןביױוהנָא סָאד ,ןעג

 העש עטצעל יד טצוק סע זיב

 ,ָאד ךָאנ ךײרפ ליפיוזַא זיא

 ןיא ןעגנומערש עטסיינ עמַאס יד ןופ סולפנייא םעד ןָא ןעמוקעגרָאפ טינ זיא

 ,טייצ רענעי ןופ עיזעָאּפ רעשיאייּפָאריײא רעד

 -ַאבמיס-טסָאּפ עשיסור יד טקריװעג קרַאטש םיא ףיוא ןבָאה סרעדנוזַאב

 םיא ףיוא טָאה עטייווצ יד ןשיוװצ ןוא ,ןטסירַאלק ןוא ןטסיאעמקַא יד ,ןטסיל

 ןימזוק ליאכימ טעָאּפ רעטבילַאב ןייז גנוקריוו עטסערג יד טַאהעג

 םענופ ןענַאנַאק יד ןגעק טריטלָאװער ןבָאה סָאװ ,ןטסילָאבמיס-טסָאּפ יד

 ןוא טקידײרּפעג ןטסעפינַאמ ןוא רעדיל ערעייז ןיא ןבָאה ,םזילָאבמיס ןשיטסימ

 ןופ ןעמולב יד וצ טפַאשיײרטעג, ןוא טײקיטלַאטשעג ,טייקרָאלק טרעדָאפעג

 ,(ןימזוק ליאכימ) "דרע רעכעליירפ רעד

 ייֵז סָאװ ןּפיצנירּפ עשיטעָאּפ יד רַאפ רַאּפשנָא-שיצידַארט ַא ןכוז רעייז ןיא

 ףיוא טריטנעירַא רעמ ךיז ןטסילָאבמיס:טסָאּפ יד ןבָאה ,טלעטשעגסױרַא ןבָאה

 רעמ ,רעטלַאלטימ ןופ ןטעָאּפ עזעיגילער יד ףיוא יוװ ,ןרודַאבורט עכעלטלעוו יד

 ,ןטסיסַאנרַאּפ עשיזיוצנארפ יד ףיוא רעמ ,ןסילַאװַאנ ףיוא יוװ ,ןענָאו ףיוא

 .ןענעלרעוו ףיוא יו

 טריויטלוק רעדיל צשרעייז ןיא ןבָאה ןטסילָאבמיס:טסָאּפ יד ןופ עקינייא

 טייקמיטניא רעקיבוטש ןופ לַאעדיא םעד ןוא ,םזינָאדעה ןוא םזיטעטסע םענייר

 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענייז ,ווָאילימוג יו ,רעדיוו ערעדנַא .טייקכעלדירפ ןוא

 יז ןבָאה עלַא רעבָא .טסייג-רעטיר "ןשירָאדַאטסיװקנָאק; ןויטקַא ןַא טימ

 "טיײקכעלכַאז עיינ א; ןעגנערב ףרַאד עיזעָאּפ יד זַא ,םעד ףיוא טקיניײאעג ךיז

 ,טייקידיירפ עשידרע ןוא

 ,?ןָאלָאּפַא; ןיא טקורדעג) ?טייקרָאלק רענייש רעד ןגעוו, טסעפינַאמ ןייז ןיא

 ,סָאַאכ טלעװו רעד ןעגנערב סָאװ ,רעלטסניק יד; ןגעקטנַא ןימזוק טָאה ,(0

 רעד ןעגנערב סָאװ ,רעלטסניק יד, טלעטשעג "טייקנסירעצ עקיטסייג ןוא ליורג

 ףיוא ןענַאטשַאב זיא רע ."טייקרעטיול ןוא טײקצנַאג עכעלרעניא רעייז טלעוו

 רַאפ בוח רעזעיגילער ןוא רעשילַארָאמ ,רעשיטעטסע ןַא; זיא סע זַא ,םעד

 ןדירפ ןוא דיירפ ןעניפעג ןוא ןכוז וצ ,רעלטסניק רַאפ סרעדנוזַאב ןוא ,ןשטנעמ

 וצ קירוצ ןרעקמוא ךיז ןכייה עטלּפענרַאפ יד ןופ ןוא ךיז ןיא ,קינייוװעניא

 ."דרע רענירג רעד

 -ערטש סױדנַאל ןיא טייקרָאלק רעמ טכַארבעגניײרַא ןבָאה ןטסירַאלק יד
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 "רעד; ןייז ןופ ןעיײרפַאב וצ ךיז רעכעלטנירג ןפלָאהעג םיא ןבָאה ייז .ןעגנוב

 .שואי ןויטקודָארּפמוא ןוא ,םיזמר-ץעמע ,"טייקידרענ

 םעד ןויוועג םיא ייז ןבָאה "החמש ךותמ/ ןענָאלָאּפַא ןעניד רעייז ךרוד

 ןוא םזַאיוטנע ןשידיסח ןופ עיצידַאוט רעד ,עיצידַארט רענעגייא ןַא וצ געוו

 סנימוק .טשידיײרעפ ןוא טשידיסחרַאפ םזירַאלק םעד טָאה ױדנַאל .,זַאטסקע

 סָאװ ,םעד טימ טעדנירגַאב רע טָאה "ןרעלק טשינ ןוא ןטכַארט טשינ; הצע

 "טל אק ןרעוו ריד ץרַאח סָאד טעװ ןרעלק ןוא ןטכַארט ןופ;

 טלָאװעג "ןטייקינילק עביל ןוא עקיטפול, ענייז טימ טָאה ןימזוק ביוא

 טָאה ,טייקשירעטסיליפ רעטריזיליטס ןֹוא ױעטריזיטעַאּפ ןופ טלעוװ ַא ןלָאמסיוא

 עטסגנע יד ןיא וליפַא ױזַא יו ןזייו טלָאװעג ?ןטייקיניילק, יד טימ ױדנַאל

 "וק ןעק ,ןשינעעשעג עכעלגעטיגָאט ןיא ,ןכַאז עטסנעלק יד ןיא ,תומא דלז

 יד ןָא טליפ סָאװ ,טייקנייש רעד ןופ גנוכעלרעהרַאפ יד קורדסיוא םוצ ןעמ

 | ,טלעוו

 ןעמעננַא; סױדנַאל ןיא ,"ןדירפ ןופ דנַאל;ק םוצ רעקקירוצ סױדנַאל ןיא

 ךיוא רָאנ ,רעשיטעָאּפ רָאנ טשינ ןַארַאפ ןיא "טיג גָאט רעד סָאװ ,ביל רַאפ

 טשינ ןעוועג ןױדנַאל רַאפ זיא דרע עכעליירפ ןוא ענירג יד .ךות רעזעיגילער

 "ןעמולב , עריא וצ ?טפַאשיײרטעג; ןוא טפַאשביל יד .קילייה ךיוא רָאנ ,ןייש רָאנ

 רעשילעז טימ ךיוא רָאנ ,טייקכעלגיז טימ רָאנ טשינ ןעגנורדעגכרוד ןענייז

 עניימע ןפורעגנָא ױדנַאל טָאה ,"ןטייקיניילק, ןפורעגנָא טָאה ןימזוק סָאװ ,דיירפ

 ,"ןטייקילעז

 עטלּפענרַאפ יד ןופ ןרעקמוא/, ךיז ןוא ,"ךיז ןיא ,קינייװעניא ןדירפ ןעניפעג;

 רָאנ טשינ טניימעג ןיודנַאל רַאפ טָאה ,"דרע רענירג רעד וצ קירוצ ןכייה

 -סיױרַא ,רעדינ רעד ןופ ןבייהפיוא ךיז ךיוא רָאנ ,ךייח רעד ןופ ךיז ןזָאלּפָארַא

 טימ ןרעוו לופ ןוא ךאװ טנימעג טָאה סע ."קערש ןופ םי םעד; ןופ ןכיוט

 טימ ןוא "ןרעטש ןטשטייגקעצ-ףיט םעד, ןטעלגסיוא ,"ןעמַאלפ ןעגנַאלרַאפ;

 :ןעגניזעצ ךיז תובהלתה

 ריר ןדעי ןיא ליפ ךיא

 ךײרפ עטײטװ עטוג א

 ןוא ?טימעג סָאד ןכַאמ רעטכייל ,עניד עראברעדנואו רעטרעווק טימ ןוא

 ןעזרעד

 ,עדזעג טינ וטטָאה לָאמגיײיק סטָאטװ ,סגיזַא

 זַא ןריּפשרעד ןוא

 ,ךײרפ ןוט ,דײרפ טא ,ךדײרפ זיא ,{3 ךיז טסריר וד סָאו ןב ץלַא

 גנוטער עטנטַאנ יד

 זיא ליואוו ןוא ,זיא ליואוו יו; ןוא ,"דיירפ ןוא דיירפ, ןופ וויטָאמ םעד
 -טינ; טעמכ עטושּפ לָאצ ַא ןיא טקירדעגסיױא םדוק ױדנַאל טָאה "ליואוו ןוא
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 ןוא טייקכעלגעטיגָאט ךעלקערב ואוו ,רעדיל ןענייז סָאד .רעדיל ?עשיטעָאּפ
 עכַאפניא סָאד רַאפ ליפעג ןזעיגילער ַא טימ טעמכ ןרעוװ טייקכעלטנייוועג
 -ץג רַאפ ןורעפ ןיא טמַארעגנייא ןוא ןבילקעגפיוא ןבעל ןיא עקידעכָאװ ןוא
 ,רעדליבקנעד

 -עצ ןוא טפיוקעג ךיא בָאה ץלָאה טימ רופ עסיורג ַא? :רעדיל עקיזָאד יד
 ייב בוטש ןיא טקעמשעגפיוא טָאה טנגעג עטזָארגרַאפ לעה עטיירב יד; !"טגעז
 ןוא ;"ןזייר קידנעטש ןליוו סָאװ ,טייל ןעֶנַארַאפ "בוטש ןיא סייה זיא'ס, ;"רימ
 ןופ ,גנואוט רעשילָאבמיס ןופ סעּפע ךיז ןיא ןבָאה ןימ םעד ןופ ערעדנַא
 רעפיט ךיז רעדיל יד ךרוד טלָאװעג טלָאװ רעטכיד רעד יו ,לַאוטיר ןזעיגילער
 -מוא רעדָא עשיטעָאּפ יד זיא ָאד .םענעדײשַאב ןוא ןטושּפ םעד טימ ןטפעהַאב
 ןיא טָארט רערעטייוו ַא סָאד זיא םעד ץוח .ןוקית ַא ,ךרד א תוטשּפ עשיטעָאּפ
 ,עיזעָאּפ רעשירָאטער רענָאלבַאש ןופ ךיז ןעיירפַאב םעד

 רעטעּפש ןוא -- רעדיל עקיזָאד יד טביירש ױדנַאל ןעוו טייצ רעד ןיא
 ץזָאלגנַאגסױא עקידשואי עקידרעירפ ענייז ןיא ןירַא טפָא רע טלַאפ --- וליפַא
 םוצ ןעמוק ןווידיצער-שואי יד ואוו ,רעדיל יד ןיא ךיוא רעבָא .ןעגנומיטש
 ףיוא טשינ טרעה (89 ,ז ,"קיטפַאהרָאװ, ,79 .ז ,"טלַאק זיא'ס, יװ) קורדסיוא
 סעמעוו ,םעד ןופ טלַאטשעג סָאד ןבעווש וצ םיא רַאפ

 ןדײרפ רַטפ ןיולב טסעג ַא זיט ץרַאה

 ,ךימ לָאמנײֵה טרעװ א טגגיז רע

 רעצנַאג ןוא רעטּפָא ץלַא ןוא ,ןעגנומיטש-שואי יד ןעוו רעבָא רענעטלעז ץלַא
 ."ור רעסייוו, ןוא דיירפ טימ ןעגנירדוצכרוד ךיז ןױדנַאל טָארעג

 ענייד ןטנװַא יא !רַאורבעפ רעסײװ א
 ךיא רעבָא ,זיא קיאינש ןוא טלַאס
 ענײמ סיפ יד יז ןליפ א ןייג ןריצַאֿפש ביל בָאה
 םורַא ױזַא ײג ךיא .ײגש ןטרַאה ןפיוא ןטערט
 טרעוויס יװ ליפ ןט סיוט סעש ,ןץײיט רעש

 םיורג ךעלדנעמוא ץרַאה ןײמ

 ...רַאברעדוואװ ןוא

 רַאפעג ַא ואװ רימ רַאפ ָאד טגעֶָאג זיאיס בױט וַט ,ביולג חטא

 ָאד גנוטער יד דָאב רעטבעב זיא
 ! רַאורבעּפ ,ש

 :רע טביירש דיל-רַאורבעפ ןשירעלטסניק ןוא ןרעלופ ןטייווצ ַא ןיא ןוא

 ,רָאורבעפ עדנע .טגװָא

 .רַאוטַארט א סָאג טא זױה סָאד טסעדַאב ײגש רעסײװ רעד
 ,ןכײרג ןגיױא יד רָאנ ואװ ,טײסיטכיל ַא
 .ןבײלגרַאפ טשינ ךַאז ןײק טימ טסנָאק סָאװ ,ר א
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 -- ףײטש ןא זיא ןגױצעגנא סָאװ ,ור ַא
 .ץרַאה ןײמ ךרוד ןוא טלעװ רעד ךרוד טרעטיצ
 רעמיײב יד ןופ ןציּפש יד .ףײר ןיוש זיא רעטניװ רעד
 .געװַאב טכײל ךיז טניװ םעניא ןדָאלַאב ײנש טימ
 ,םי ןפיוא טסרָאּפ וד זַא ,ריד ךיז טכוד ןטײװ ןופ ײז ףיוא קידנקוס ןוא
 .ןגעקטנַא טמוק ןטעמ סהנחמ ַא לָאמַא טימ ווא
 !רַאורבעּפ !טנװֶא .ןהעמ ָא ,יינש ,ָא
 .רַאוטַארט ןוא סָאג ןוא זױה זיא סײװ ןוא ,ץרַאה ןײמ ןיר זיא'ס

 ךיוא רָאנ ,גנוטרַאװרעד ,רעגַאב רָאנ טינ ןַארַאפ ןיוש זיא דיל םעד ןיא
 יָאמ רערעטיול רעד רעטניה .קיריל עשירעלָאמ עטכע זיא סָאד .גנוריזילַאער
 עטשרע יד זיולב ץלַא ךָאנ זיא סָאד רעבָא .זַאטסקע רעטכע --- טייקשירעל
 -דנַאװרַאפ ןוא גנואיצרעדרעביא-ןיילַא רעד ןיא ּפַאטע רעטשרע רעד ,הגרדמ
 סָאד ןליפרעד תמא ןַא טימ ןוא ןצנַאגניא ךעלדנע םיא טגנילעג סע ןעוו .גנול
 -סרעטיול ןוא עטסעב יד רע טפַאש ,"רַאברעדנואוו ןוא סיורג ךעלדנעמוא ץרַאה;
 רעד ןוא ,סעקסַאמ ןופ סעידעמָאק יד רַאפ סָאװ דָאירעּפ םעד ןופ רעדיל עט
 ,"ףרַאה רענעדלָאג;

 רעניילק ַאע ,?טלַאק טינ זיא סע; ,"טנווָא טנייה; רעדיל יד ןענייז סָאד
 -קָא; ,"דנַאלזיא .ר רעביל ןיימ; ,"רעלעק ןיא, ,"רעמייב קינייו טימ קרַאּפ
 הכלמ, ,"ןגרָאמירפ ילוי ַאש ,"םש לעב רעקיליײה רעד; ,"ןמיה ַא; ,"רעבָאט
 עכעלניז טפָא ,רעדיל עלופ שיטעָאּפ ןענייז סָאד .ַא .א "רעדילג; ,"תבש

 ןופ ןצרַאה ןלופ ַא ןופ רעדיל ;עגולק ןוא עטרַאצ ,עדלימ סנטסרעמ רעבָא

 ."רַאברעדנואוו ןוא סיורג ךעלדנעמוא; טינ רעיש תמאב זיא סָאװ ,ץרַאה
 עטסירפ ענייז וצ ךופיה ןלופ ַא וצ ױדנַאל טמוק רעדיל עקיזָאד יד ןיא

 רעד .סקַא רענעגייא ןייז םורַא זיירק ןלופ ַא טכַאמעג טלָאװ רע יװ ,רעדיל

 ,ןבירשעג ,ןעגנומיטש עקילעפוצ ןופ סולפנייא םעד רעטנוא טָאה סָאװ ,רעטכיד
 ,טלָאװעג טינ שרעדנַא טָאה סָאװ ,"טלעוו רעזיד ןופ טינ זיא ךיירגינעק, ןייז זַא

 טשינ טרעװ למילב קיצנייא ןייק ואוו, ,ןטרעוו עטולָאסבַא ןופ טלעוו ַא רָאנ
 ןיא ןטרעװ עלופ ךָאד ןוא עויטַאלער ןופ טלעוװ ַא ןענופעג טָאה ,"טלעגרַאפ

 :זױה םענעגייא ןופ טנעוו ריפ עטנעָאנ ענייז ןשיווצ --- "ןדירפ ןופ דנַאל;

 ,בײװ ןעײרט ןייד ,בײװ סוצ ןוצ טסײג

 ףיורא טגַאה ןײד טכײל לסקַא ריא ףיוא טסגיל

 ,רָאה עריא וטסטעלג רעטײװצ רעד טימ ןוא

 ,דײר עטוג ליפיוזַא ריא וטסליװ וגָאז א

 ,טרָאװ סיצנײט ןײק טינג וטסגָאז ךָאד

 טרַא ןייד ףיוט ריד ץירוצ טסײג רַּטנ

 .סםױרַא ריד רעטטצנעפ ןופ טסקוק ןוא
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 סיורג ןעגײז ןרעטש יד ,ףיט זיִא טכַאג יד

 : ' ר .סיוא ךיז ץרַאה ןײד טײרפש קיאור ןוא

 (72 .ז ."טנווַא טנייח ,,)

 -ןזרעפ יד זיולב וליפַא רעדָא ,םרָאפ יד זיא רעדיל יד ןיא םוטעמוא טינ

 עטצעל יד יוװ ,תורוש עקידמעטָא-לופ ענױזַא טימ ןעמַאזוצ ,עטוג ַא ,קינכעט
 .ןזרעפ עקידנעלקַאװ ,עכַאװש ךיז ןפערט ,עטַאטיצ רעטכַארבעג רעד ןופ ייווצ

 טרעוװ ייז ןיא סָאװ זיא ,לופטרעוו סרעדנוזַאב רעדיל יד רעבָא טכַאמ סע סָאװ

 רעטרעטיילעג ,רעמיטניא ןופ לַאעדיא סױדנַאל טריזילַאער לָאמ ןטשרע םוצ

 טלדנַאװרַאפ שירעלטסניק ךעלדנע טרעוו ייז ןיא סָאװ ןוא ,טייקכעלדירפ

 טפַארק עקידנסיורד םוש ןייק זַא ,גנוגייצרעביא ענענרָאװרעד-טייצ-רעד-ךרוד יד

 -פיוא ךרוד זיולב ןרעוו ןָאטעג ןָאק סָאד ."לעה תומשנ יד; ןכַאמ טשינ ןעק

 ,טייקילעזקילג רעטסקינייװעניא ןופ לַאװק ַא ךיז ןיא ןגָאלש

 -סקע ןוא גנַאזעג ןכעלרעניא לפיוו ,טייקנבייהרעד לפיוו ,טסייג לפיוו ןוא

 ןפַאש "ןטייקיניילק עקיטפול ןוא עביל, ןופ ןענעק וצ ןגָאמרַאפ ןעמ ףרַאד זַאט

 דיל טריטלָאזקע ַאזַא

 -- טכיזעג סמש לעב סםעד ןענעװַאד םײב יװ ךײלג
 .טנגעג יד טלַארטש ןגרָאמ"ילוי ןעירפ ןיא
 טכיל ןטעלָאיּפ ןוא דלָאג ןיא ךיז טקנוט ץלַא
 .טנגעגַאב טָארט ןטשרע ןײד טײקיגו ַא טימ רא

 .טסנַאֿפש א טסנַאּפש .לסלַא ןפיוא רעטכַָאט יד

 .ןבעװש ײז ,טשינ ןקוק ײז ןגױא ענײד טא

 .טסנַא םענײד ןבעל יט לָאמ עטשרע סָאד םיצולפ ןוא

 .ןבעל ןײד ןיז ןפיט ַא ,יז ַא טָאה סע

 .טסײג טא טסײג וד ,סָאװ טלּפַאלּפ רעטכַאט יד

 ןענגַאֿפש סָאר ןטיאיוט ןיאט זָארג ןיא ױזַא ביל זיאיס

 .טסײװ ןוא טליפ סןײד דילג ךעלטיא סָאװ יא טוג זיאיס

 .ןעגַאטפ דײרפ יא ןיז יא טלעװ רעד ףיוא זיאיס

 יזעיגילער טימ טָאה עיזעָאּפ סָאװ ,עקידתופתושב סָאד זיא סָאװ ,זַאטסקע

 דלעפ ןיא בוט םש לעב רעקילייה רעד זיא, רעדיל יד ךרוד ךיוא טגנירד ,טייק

 יד ןופ יובעג רעד .רעדיל עכעלנע ןוא "טלַאק טשינ זיא סע; ,"ןעגנַאגעגמוא

 -נעטנעס סָאד :?ןגרָאמ ילוי ןיא, דיל ןטריטיצ םעד ןיא יו זיא רעדיל עקיזָאד

 ילוי ןיאק דיל ןיא יװ .ןכעלדליב ןוא ןכעלניז ךרוד טריסנַאלַאב טרעוװ עזעיצ

 "רַאפ רעד .ןענַארַאפ ןערב רעשידיסח יא ,ןיז יא ,דיירפ יא ייז ןיא זיא "ןגרָאמ

 ךרוד ךיז טגָאלש טייקילעזקילג רעטסקינייװעניא ךָאנ ,טייקנבייהרעד ךָאנ גנַאל

 -שיטָארע עטברַאפעגנָא-קרַאטש יד וליפַא .רענעט עשיטנעדַאקעד יד ךרוד וליפַא

 -יסח רעד וצ יירט .גנוניזַאב עשיאיידיא ןַא ןגָאמרַאפ ןטפַאשנדייל עשיטנעדַאקעד
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 סָאװ ,סָאװטע וצ גנוגערנָא ןַא זיולב ןטפַאשנדייל יד ןענייז עיצידַארט רעשיד

 .רעכעה ןוא רעפיט זיא

 לפיוו טימ, דיל עשיטָארע-שיטנעדַאקעד סָאד ךיז טקידנערַאפ לשמל ױזַא

 | :תורוש עקיזָאד יד טימ "ןגיוא ןעיורפ ןקוק רעיורט

 ,רעסיורג רעד טלעװ ןײד ןיא ןטכײל לָאמטּפָא טא

 ,ןןענוז עטײװ יד דנַאל ןטגָאזעגוצ ןפ

 -- רעיוט רעד דגַאל םעגעי ןצ יורפ יד זיאיס טא

 .ןענופעג געװ םעד טָאה סָאװ ,םעד זיא ליואװ זַא

 "ןמיה, דיל םעד ןופ עפָארטס "רעדנריקָאש, רעקיזָאד רעד ןיא וליּפַא ןוא

 עדנארעװ רעד ףיוא רימ טוג זיא לײװרעד

 הר עטיוט ןלײז יװ -- גרעב יד םורֵא

 ,ודנ8אל ָאשיז ןיב ךיא סָאװ ,רימ זיא טוג ןוא

 ,1ט ןט טכַארט ךיט סָאװ ,סעלא זיא טוג טא

 רָאנ ,ָאדַאװַארב רָאנ טשינ ןעמ טליפ ,ףורסיוא רעשיטַאטסקע רעד ךיז טרעה

 ,טייקטמיורעגפיוא עקיטסייג עקידשוריפב

 ןופ סולפ ןטריריּפסניא ,ןעיירפ רעייז רעדיל סױדנַאל טיג זַאטסקע רעד

 ןיא גנַאזע ג ןופ טפַאשנגיא עשיטסירעטקאראכ רעייז ,ןטנעצקַא עשינָאט

 רעד סיוא ךיז טקירד ךיוא .טיִמ ךייא טיצ סָאװ ,טייקימָארטש רעייז ,גנַא ג

 יװ קימַאניד רעמ ןַארַאפ זיא ייז ןיא סָאװ ,םעד ןיא רעדיל סיודנַאל ןיא זַאטסקע

 עשירָאפַאטעמ ןייק ,ןעגנורעדליש עטריזילַאטעד ןייק ייז ןיא ָאטשינ .קיטסַאלּפ

 ,ןרעדליש וצ זומ ַא זיא רעטכיד ןשיטסַאלּפ ןרַאפ ואוו טרָאד .טייקנדָאלעגרעביא

 ,ןזייו טָאטשנָא ,ןרינָאטניא וצ ןיולכ גונעג רעטכיד ןשיטַאטסקע םעד רַאפ זיא

 טסעשז ןקיסַאּפ םעד טיִמ ןוא גנורעטסייגאב רעקירעהעג רעד טימ גונעג זיא

 ,ןגייצוצנָא

 הרוש רעד ןיא טרעדילגעגנייא ,טרָאװ ןטכיולעגכרוד קיצנייא ןוא ןייא

 ןעלדנַאװרַאפ סָאד טעװ ןלַאפ םיא ףיױא טעװ סָאװ ,טנעצקַא רעד זַא ,ױזַא

 .ןעגנורעדליש עטסנדַאלַאב ןוא עטסיונעג יד יװ רעמ טזייוו ,טסשעז ַא ןיא

 רעדיל עשיטסירעטקַארַאכ עקידרעטעּפש יד ייס ,עקידרעירפ יד ייס ,ללכב

 רָאנ ,ןשזַאמיא רעדָא רעדליב יד טימ טינ ןרעטסיײגַאב ןֹוא ןקריוו סױדנַאל

 יד ,יז סָאװ ,ןטסעשז יד טיִמ ןוא עיצַאטָאלזקקע רעטסקינייװעניא רעד טימ

 ןייא .רענעטלַאהעגסיוא ןייק טינ זיא רעטעמ סױדנַאל .בייחמ זיא ,עיצַאטָאלזקע

 ,ןבליז רעביא קידנרעּפיה רעבָא .רעטייווצ ַא ןיא ןיירַא טפָא טסילפ סָאמנזרעפ

 ,דיל סױדנַאל ןופ עידָאלעמ יד ןעגנילק וצ יירפ-קימָארטש ףיוא טשינ טרעה

 ױזַא טָאה רידַאנ השמ טָאװ ,סױדנַאל טפַאשרעטסיײמ ערעדנוזאב יד זיא סע

 ףיוא ןעקניה עכעלרעדנואוו סָאשיז, יו טריזירעטקאראכ ךעלדליב ןוא ךעלפערט

 ."סיפ עטנוזעג
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 עקיטסייג עכעלרעניא ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג זיא סָאװ ,זַאטסקע רעד
 ךיוא דיל ןייז ןבייהרעד וצ ןיודנַאל טפלעה ןעגנולדנַאװרַאפ ןוא ןעגנורעדנע
 רעדיל עקידרעירפ סױדנַאל ןיא תעשב .הגרדמ רערעכעה ַא וצ שירעלטסניק

 יד ןיא ָאד טרעװ ,ןטרעוװ עשיטסַאלּפ ןיא טייקמירָא טליפעג ךיז טָאה

 רעטפרַאשרַאפ ,סעיצַאנַאטניא עטריטלָאזקע ךרוד טקיטיגרַאפ רעדיל עשיטַאטסקע
 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,ןפורסיוא עשירענָאיזיװ ןוא ,טייקכעלדניפמע
 : דיל ןטריטָאלזקע םעד

 רעדילג עגײמ ךָאד ,טלַאק טשינ זיא סע

 ,טלעס'טגװִא עניד יד ךרוד טמעג

 רעטכַארטרַאפ טכײל 8 םורַא ײג ךיא

 .דלעפ ןכײװ קימיײל ,ןטכײפ ןיא

 הנבל ַא טרָאד טמיװש למיה ןיא
 .רימ רעביא ןטכױל ןרעטש ןוא
 ,ךימ טסײרט סע ןוא טקיאורַאב סָאװ ךָאד
 !ריא טנײז סָאד ,עלעג ןרעטמַאל

 ןדווצעגנָא טָאה טגַאה סגשטנעמ ַא

 .ֿפָא ךײט טכַאג עצנַאג יד טיה טא

 הלָאט עקידגרעטמַאלרַאפ א

 .בָארַא טביא ךיז ךײט ןצ זָאל ךיא

 ,ענײמ רעדײלק יד טגעװַאב טניװ רעד

 ,טכיזעג ןיא רימ ליק טזָאלב טגיװ רעד

 ןעגגטגעגפיוט זיא ץרַאה ןײמ ןיא ןוט

 .טכיל סערַאברעדנואװ ןוא סירג ַא

 ןביולנ ןופ ןַאמ רעד ןוא דיל ןופ ןַאמ רעד

 ןענייז ןפַאש סױדנַאל ןיא טָארט רערעטעּפש ַא סלַאפנדעי ,רערעטייוו ַא
 ןדַאלַאב-םייבר,; יד ןוא ?טָאכיק ןָאד, ,"םולב עיולב יד; ,רעדיל-החּפשמ ענייז

 ,ליפעג סָאד רָאנ ,עקידרעירפ יד סָאװ ,לַאװק ןקיבלעז םעד ןופ ןעמַאטש ייז
 -קעיבָא רעמ ָאד ןענייז רעדיל עקידרעירפ יד ןופ סָאדערק יד ךיוא יוװ קנַאדעג
 רעווָאקירטס יד; דיל םעד ןיא לשמל ױזַא .טײקיטלַאטשעג רעמ ןוא טריזיוויט

 טָאטשנָא ,טרעדלישעג ןדיירפ ערעטיול עניילק ןופ טלעװ יד טרעוו "ןציבר
 : ןעגנוזעגסיוא זיולב

 ,עקידוגלַארטש ַא םורֵמ טנַאֿפש עבָאב יד

 .טכיזעג ריא ןיא ךיז ןעלדגח ךעלבירגרח
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 ,רעבליז ןוא ײלעצרָאּפ טימ שיט רעד טקנַאלביס

 .טכיל עבָארג ןעגערב ךעטכײל עויסַאמ ןיא ןא

 .רדס רעטשרע רעד זיאס ,ןטײרג ןיא ץלַא ךיז טלַאה ןעמ

 ;2ג187 ןפ שיט םיב ןיוש ןציז רעבָא ,רעדניק ,רימ

 ,ןעלסיפ יד טימ ןגיװ ,ךעלגיוא עלידגטכיול טימ

 .גַאב עגנַאל יד זדווא רעטנוט טעּפירקס סע

 ,עבָאב יד םורַא טײג לרעפ ןיא ןוא סָאלטַא ןיא

 .סיוא יז טקוק הלב עקידטעמעש ַא יװ ןוא

 ןעמַאזוצ לָאמ ןטשרע םוצ טנײה ןענײז סע
 .זיוה ןיא ריא ײב ךעלקיגײא יד א רעדניק יד

 רעהפיוא ןָא טגעה יד טעבק ןט זדגוא ףיוא טסקוק יז

 ,וײרפ רַאפ ךיז טימ ןָאט ןצ סָאװ טיג סײװ ןא

 (צנַאגניט ראג יז טפיױלטנַא לָאמַאטימ ןוא

 ,דײלק ריא ןיא סָאװ טגָארט ןט קירוצ דלַאב טמוק

 ןלַאפעג שיט ןפױא א ,ףרָאװ ַא טיג יז
 .לָאמַא טימ ןעגַײז תוסוכ טרעדנוה יאדוַא

 --  יןלײצ טי ,ענעדלָאג רעדניק ,ךײא ליג ךיא --
 .לוק סעבָאב רעד ךײלג רעבליז םעד טימ טגנילק

 גנובערטשטּפיוה רעד ןופ טריריּפסניא גנונָאמרעד יד זיא ָאד ךיוא רעבָא
 וצ גנובערטש יד :טייצ רענעי ןיא םיא טקיטלעוורעביא סָאװ ,טפַאשקנעב ןוא
 ,זַאטסקע ןיא רעביא טייג סָאװ ,טימעג ןרעטיול ַא

 טרעוו ןטָאכיק-ןָאד ןוא תובָא עשידיסח ענייז ןגעוו רעדיו רעדיל יד ןיא
 ַא ןיא ץרַאה, סעמעװ טייקכעלנעזרעפ יד טקיטלַאטשעג ןוא טריזילַאער
 יד ןיא סָאד ,"דימ טינ לָאמנייק טרעוו ןוא טגניז רע ,ןדיירפ רַאפ זיולב טסענ
 ןופ חוכ םעד טימ ןוא טלעוו רעד ןופ ןָאטסיױא ךיז ןעק סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ
 סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ ןופ טלעוו ַא ךיז רַאפ ןפַאש גנודליבנייא ןוא ןביולג
 ןופ חוכ םעד ןופ גנוכעלרעהרַאפ יד יא סָאד .רָאװ רעדעי ןופ רעלַאער זיא

 ,םיא טימ טשטנעבעג ןענייז סָאװ יד ייב טייגרעד סָאװ ,גנודליבנייא ןוא ןביולג

 רעדנואוו ,רעדנואווק ןעז טָארט ןדעי ףיוא ןענעק םעד זיב ,טייקשירעעזלעה זיב
 ,םענייא ןדעי טימ טסייג ןיא טנעָאנ טליפעג ךיז טָאה רע ."דָאנג ןייז ןופ
 רעד טריריּפסניא טָאה םיא .ןעמולח "קיאָאדטינ; תמאב טנעקעג טָאה סָאװ
 רעד ןוא ,"סופ םעד טימ ץלַא ןָאט וצ רַאש ַאק חוכ םעד טָאה סָאװ ,רעווָאקירטס
 -עגסיוא סמערָא יד גייטש רעד ןיא רעלדָא ןַא יו טלַאה, סָאװ ,רעװָאנָאכעשט

 :ףורוצ ןיא ךיז טריציפיטנעדיא רע ןעמעוו טימ ןוא ?טיײרּפש
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 | /  ,עװטָאנָאנעשט םהרבַא 'ר ,ָא
 ,טײרּפשעגסױא סמערָא יד וד יװ טלַאה ךיא

 : ןגָאז ןעק סָאװ ,סָאקיכ ןָאד סריריּפסניא םיא ןוא

 ןעלדנַאװרַאּפ בוטש ןײמ ךיז טגעלפ טפָא יװ
 | .רינררט ַא יא בוטש עניילק ןיימ

 :יצ טינ טרַא סע ןעמעוו ןוא

 ףעשעג ץלַא םולח ןיא סָאד זיא
 ?ןיולב טמולחעג טפרעד ךיא בָאה

 :ןענעק סע סָאװ ,םיא טרַא סע רָאנ

 | ןײגרַאפ טסיזמוא רָאוו ףרױא

 (868 .ז ,"רעטרעוו גָאלק סטָאכיק ןָאד ,,) .געט יד

 ןענעק סָאװ יד ןענייז ייז ,בוט-םש-לעב ,רעוװָאקירטס רעד ןוא טָאכיק ןָאד

 ןופ ןצענערג יד ןרעטיירבסיוא ןענעק סָאװ ,רָאװ רעד רעביא ןבייהפיוא ךיז

 רעד ןוא ."רינרוט ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ בוטש עניילק, ַא ןענעק סָאװ ,דרע רעד

 טינ בוא רע זיא רעו ,רעטכיד םעד ןפורעג טָאה ױדנַאל יװ ,"דיל ןופ ןַאמ;

 רַאפ םיא טָאה ױדנַאל יו רעטְכיד רעד ? החּפשמ רעקיבלעז רעד ןופ רענייא

 ןגָארטרַאפ זיא ,טלעטשעגרָאפ דיל ןרעטעּפש ַא ןיא ערעדנַא רַאפ ןוא ךיז

 . :ןבייהרעד ןוא טריריּפסניא ,טריטלָאזקע

 ,ןעלגיר יד טכַאמעגּפױא טָאה טכַאנ יד
 .סױרַא טמיװש הנבל יד ןוא
 ןעלגיה ענירג יד ןיא רנַאל דַאלּפ סָאד
 | .סיוארָאּפ זײװגלײמ ןפיול יז

  ןעײג ןעמַאזוצ םיא טימ .טײג רע

 .לַאוְק ןפרַאש ַא ןופ תוחיר יד

 ןעײװ רעטרעװ עטײװ םיא םורֵא

 .לַאּפרעסַאװ ַא יװ ןשיור ווט

 ,ןגָאז רעטרעװ עטײװ יד סָאװ ןא

 ,דיל ריא ןיא טגניז טכַאג יד סָאװ ווא

 ,ןגָאלשעצ טכיל רעקיטש יא ךיז טָאה

 .םיפ עגײז ײב ךיז טרעגלַאװ ןוא

 ןעמואװשעג טכײל טלָאװ רע יװ טײג רע

 ןײש ןוא גנַאלק ןוא ,טכַאנ ןא טרָאװ טא

 ,ןעמוג ןײז ףיוא ןגיוצעג רע טָאה

 .ןײװ רעטלַא טלָאװ ןעװעג סָאד יװ

 :ט0



 ןעגײװ ןעמעצ סישוסח ענײז ןוא

 -- 3 םילג ןופ ןוא רעסיורג טפַאשביל ןפ ||

 ןענײמ רעטרעװ ןא זהיחוט סָאװ

 .טילבנגיוש ןַא םיא טָאה טקעלּפטגַא

 ןטענק וצ וָא ןבייה רעגניפ יד
 ,טימעג ןוא רעטרעװ ןבליז ןופ
 ןטעב ןטײװצ םוצ ךיז טמענ טרָאװ ןײא
 .דיל ןקידנעמוק ןפ ביל ןיא

 ,ןעלגיר יד טכאמעגפיוא טָאה טכַאנ יד

 ,ם87 רעד ךיז טרעטיפ למיה ןיא

 ףעלגיח עלַא ןייא טגנילש .דנַאלידַאלּפ סָאד

 ,םי רעד יװ ךיז טגעטהאב דרע יר

 גנוטכיד ןוא רעטכיד ןגעוו דיל עקיזָאד סָאד ןכיילגרַאפ וצ גונעג זיא סע

 לפיוו ןעז וצ ,"ןעגנַאגעג בוט םש לעב רעקיליײה דעד זיא; דיל םעד טימ

 ןַאמ םעד -- בוט םש לעב םעד וצ טסייג ןיא טנעָאנ זיא "דיל ןופ ןַאמ רעד;

 ,ןביולג ןופ

 רעזעיגילער וצ ךיז טבייהרעד ,ןפַאש ןופ סעצָארּפ ןיא ,"דיל ןופ ןַאמ רעד;

 ןופ סעצָארּפ ןיא ,ןביולג ןופ ןַאמ רעד ןוא ;שפנה תוכּפתשה וצ ,עיצַאטלָאזקע

 ןשירענַאיזיװ וצ ,גנוטכיד וצ ךיז טבייהרעד ,שפנה תוכּפתשה ןועיגילער

 ,גנַאזעג

 ןַאמ םעד, ןשיווצ טפַאשהבורק עקיטסייג עקיזָאד יד טנעקרעד ןעמ ןעוו ןוא

 .ןטכיד סױדנַאל ןופ ןיז םעד ןעמ טנעקרעד ,ןביולג ןופ ןַאמ םעד ןוא "דיל ןופ

 טעזרעד ,(טָאטלוװער טינ ןוא סעצָארּפ םעד ןגעוו ךיז טדער ָאד לייוו ,ןטכיד)

 ןופ רקיע רעד .םזיטעטסע סױדנַאל טנָאמרַאפ סע ןיזסנבעל ןשיטע לפיוו ןעמ

 םשל ןפַאש יו ,טסנוק םשל טסנוק ױזַא טינ זיא טייקשיטעטסע רעקיזָאד רעד

 -רעד ךיז ןעק שטנעמ רעד רעכלעוו וצ ,הגרדמ עטסכעה יד יװ ןּפַאש .ןייז ךַאוװ

 ןעמ טרעװ ןפַאש ןופ סעצָארּפ ןיא לייוו ,ךיז רַאפ ליצ ַא זיא סָאװ ןוא ןבייה

 ךיז טָאה ףירגַאב רעקיזָאד רעד יוװ --- ,ןפאש .,טזיילעגסיוא יא ,טזיילעגפיוא יא

 -רעניא סָאד ,עיצאטלַאוקע עטסנייר יד זיא ,קיטעָאּפ סױדנַאל ןיא טריטסעפינַאמ

 רָאװ רעיורג רעטצענערגאב רעד רעביא ךיז ןבייהרעד סָאד ,ןרעוו-יירפ עכעל

 ןופ סולפ םעד זיולב ךיז ןיא ןליפ ןוא טייקכעלטייצ ןוא טייקכעלמיור ריא טימ

 טקידײרּפעג טָאה ױדנַאל סָאװרַאפ טָא .קילג ?קיאָאדטינ, ןופ ,רעיוד םענייר

 רעד יא ,קורדסױא רעד יא זיא דיל ענייר סָאד זיולב לייוו ,"דיל ענייר, סָאד

 .עיצַאטלַאקע רעטסכעה רעקיזָאד רעד ןופ לומיטס

 -- ,טייצ רענעי ןיא ןבירשעג טָאה ױדנַאל סָאװ ,רעדיל ערעדנַא יד ןיא ךיוא

 תועינצ רעטריקסַאמ-טיישרַאפ ןופ רעדיל ,רעדיל עשירעליואוו ,עכעלבערג יד

 ,ןעגנילק טינ לָאז סָאד לַאסקָאדָארַאּפ יו ,ןענייז --- קיטָארע רעשיטנעדַאקעד ןוא
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 רעד ףיוא תויטרּפב ךיז קידנלעטשּפָא טינ .טרּפ םעד ןיא טינ םַאנסיוא ןייק
 -ַאב וצ ןייז גונעג ָאד טעװ ,רעדיל יד ןופ טייז רעשיטסיליטס ןוא רעלעמרַאפ

 -קע עשירזחפ ,"ךיז ןריּפש סָאװ רעבייוו ןגעוו רעדיל עקיזָאד יד זַא ,ןקרעמ
 "לעז רעד ןופ טייז עטייווצ יד זיולב ןענייז ,ןימ םעד ןופ ערעדנַא ןוא ,"ךעל
 -ַאב ןוא ןדניורעביא םעד ןיא טנעמָאמ רעוויטַאגענ רעד -- העבטמ רעקיב
 -ַאנַאכקַאב יד ןענייז ייז .ןבעל ןופ עינָאטָאנָאמ עקידעכָאװ עיורג יד ןקיטלעוװ
 ךיז ןױדנַאל ןפלעה ןטנעמָאמ עדייב ,זַאטסקע םענייר םעד וצ עידולערּפ עשיל
 רעכעלקריוו ךרוד -- רענייא .עזָארּפ-סנבעל ןופ ךַאלפ םעד רעביא ןבייהרעד

 ךרוד ,םישוח יד ןצייר ךרוד -- רעטייווצ רעד ,עיצַאריּפסניא ןוא גנובייהרעד

 סױדנַאל ךיוא ,טייקכעלקריוו יד ןעמירקרעביא ןשינואלק ןוא ןסַאמירג-ריטַאס
 שידיסח ,ןגָאז ךיא טלָאװ ,ןימ ַא ,יו שרעדנַא סעּפע טינ ןענייז רעדיל-המחלמ

 -תה ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןעגנערבוצניירַא ךיז ידכ ,טנעה יד טימ ןעקסעילּפ

 ,טייקנעגנוזעצ רעקידתובהל

 ןרָאה םרעגירק םעד

 יד זיא ,םישדח עטשרע עריא ןיא סרעדנוזַאב ,המחלמ-טלעוו רעד תעשב

 -ױזַא-רעד סָאװ .רעביפ-המחלמ ףיוא קנַארק ןרָאװעג ,עיזעָאּפ עשיאייּפָאריײא

 ןופרעד "טלַאהניא-ןסַאלק, רעדָא "טנעלַאװיװקע רעשיגָאלָאיצַאס, רענעפורעג

 סָאד זיא ,קיפיצעּפס רעשירעטכיד ןופ טקעּפסַא ןיא ,ןעוועג ןבָאה טינ לָאז

 ןוא םזַאיװטנע ןופ דיל סָאד ןעגניז ןלעװ ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג לכ םדוק

 עסיוועג טּפַאכעגמורַא טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטרַאװרעד עשינָאיסעמ ןופ

 םעד ןופ רעטכיד יד ייב ןענייז רעדיל-המחלמ יד .ןזיירק עלעוטקעלעטניא

 עשידיחי ערעייז ןופ ןפיוקסיוא ךיז ןלעװ ןימ ַא ןעוועג ,?םערוט-ןייבנטנַאפלע;

 ךיז ןוא ןפרַאװנײרַא ךיז ןלעװ ןימ ַא ,טייצ רעטרעדורעגפיוא רעד רַאפ דניז

 ןוא רעקלעפ ןגָארטעג טָאה סָאװ ,םָארטש ןדנזיורב םעד טימ ןעגנירדכרוד

 .?טיוט ןטימ ואוועדנַאר ַא; וצ ,לרוג ןעמייהעג ַא וצ רעדנעל

 ,ןטסילָאבמיס עטרָאיַאב יד ,עדילָאס רעמ יד ןבָאה ,לשמל ,דנַאלסור ןיא

 -רָאפ ןשיטּפילַאקָאּפַא ןַא יו המחלמ יד טסירגעג ,ווָאנַאװיא וװַאלסעשטַאיװ יו

 וצ הדיל"ילבח יד יװ ,דרע רעד ףיוא ןעמוק ןטייווצ סעסוטסירק וצ ליּפש

 ,רעדיוװ ,ןטסילָאבמיס-טסָאּפ יד .גנואיינַאב ןוא גנוזיילסיוא-טלעוו רעכעלרעדנואוו

 ,סָאּפע ןכעלרעטיר ןשידלעה ןופ רעקקירוצ םעד ןעזעג גירק םעד ןיא ןבָאה

 ןבָאה ןוא רעגירק ןעוועג ןענייז רעטכיד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ ךיז ןרעקמוא סָאד

 ,רעטעלב ענייז טימ גנילירפ רעד יװ ,ןעקנירט ןוא ןסע יװ רעביל; : ןעגנוזעג

 ןַא ןופ) "גירק ןיא ןייג סָאד רימ זיא---- לגייפ ןופ גנַאזעג ןייז טימ ןוא ,ןעמולב

 רעד ןיא ןבָאה עטייווצ יד ייס ,עטשרע יד ייס רעבָא .(דיל ןרודאבורט ןטלַא

 "פיוא ןַא ךיוא יװ ,עיצַאריֿפסניא ןופ לַאװק ַא רעטכיד םעד רַאפ ןעזעג המחלמ

 יו ןוא ,רעקיטּפעקס ַאזַא וליפַא .חוכ ןקידנריזיױויטקַא-טסייג ןוא ןקידרעטנומ
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 -ָאס יו רעטכיד (יאינָאשוקסיא) ,"רעטוואורּפעג,, ןפורעגנָא ךיז טָאה ןיילַא רע
 רע סָאװ ,רעדיל-המחלמ ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא וצ עדעררָאפ ַא ןיא טָאה ,בוגָאל
 גנוגנערטשנָא עטסערג יד זיא המחלמ יד, :ןבירשעג ,טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה
 -ַאב סע סָאװ ,ןעלטימ עטסקיטכיוװ עמַאס יד ןשיווצ זיא ,עיגרענע-סנליוו ןופ
 -נײרַא .ןליצ עטייו ענייז ןכיירגרעד וצ רעקלעפ יד ןופ לַאזקיש רעד טצונ
 המחלמ יד ןעק ,דנַאל ןופ תוחוכ עקידעבעל עלַא םָארטש ריא ןיא קידנעיצ
 ,רעצרעה ןוא ןטלעװ טגעװַאב סָאװ ,עביל יד יװ .ןטעָאּפ יד ןגער-טינ טינ
 יד ןוא ,ןפיט-המשנ יד ןיא ןגרָאברַאפ זיא סָאװ ,ץלַא המחלמ יד טקעלּפטנַא

 "וג ןוא .רעדיל-עביל יװ קיגנַאלקלופ ןענייז ,ריא ןופ טריריּפסניא ,רעדיל

 : ןעגנוזעג טָאה ווָאילימ

 ָאטַאיװס יא ָאלטעװס עיויטסיָאּפ יא
 ,יניָאװ עיָאטַאשטילעװ ַָאלעיד
 יטַאלירק יא ינסַאי ימיּפַארעס
 .בדיװ טָאניַאװ ימַאשטעילּפ ַאז

 ,עלעה .,גירק ןופ ןינע רעקיטרַאסיױרג רעד זיא קיטכיל ןוא קיליײה ,רָאװרַאפ)

 ,(רעגירק יד ןופ ןעלסקַא יד רעטניה ןעמ טעז םיפרש עטלגילפַאב

 ףוצרּפ ןתמא םעד ןעזעג ערעדנַא יד יװ רעמ טָאה סָאװ ,קָאלב וליפַא ןוא

 :ןעגנוזעג טָאה ,גירק ןופ

 קָאשזָאר טָאט לעּפַאז יַאטַאלס יָאגעיָאו
 ...אצדרעס יָאגָאװערט ַאיַאינלָאּפַאג

 טימ טליפעגנָא ןוא ,ןרָאה רענעי טליּפשעגפיוא טָאה םור ןשירעטילימ טימ)

 ,((רעצרעה יד ורמוא
 ןשיטסַאיזוטנע שיטנַאמָאר ןקיבלעז םעד ןיא ןוא םימעט עקיבלעז יד תמחמ

 ;ודנַאל ןעגנוזעג טָאה טסייג

 ,טײהגעגנַאגרַאפ עלעסנוט בלַאה

 .ןדגעלב ןגיוא עגײמ טסמעג

 ,טײצ רעטיר ןר ,ךיד ןיולב עז ךיא

 ןדגעװ טיג ךיז לָאזיכ רָטִֹנ ואװ

 םוטעמוא רעטיר ,רעטיר עזיב

 ,ןגעװ ,ןעגַאב ,ןס8ג ףרא

 ,םור ריִא ןיט אעניצלוד ןוא

 -- --- -- ןגעטטנַא סידגעלכײמש טמוק

 .טנגנהנוסאמ === עיופייפ = םסנ)סאפ פאמפ האס טיוהפייקואפ -----.טונוהנאתרפפפס -----.םתסשיוינשטפסא ------- שעטקסלשפסות === ןכתטועטעיטאתפ ===םנגהאאאאהויאב

 ,6504555554 ששי ---.ףסאסטשאשט וה ----.ןטתוססששיומ = טסהוטילטסאוס === סשתסיואטשישופ === ססתהנהושקאגפ === םמסאהמא === ףנעהסההמעפמ



 ,ָאד ךײא ןיא סעסיורג סעּפע זיאיס
 ,.ןרידנומ עכעלגיורב"יורג

 (28 .ז ,"העש רעסיורג רעד ןיא,,)

 :ױדנַאל "טעב; טייצ רענעי ןופ דיל רעדנַא ןַא ןיא ןוא

 ,דרע עטלַא וד ףיוא ךַאװ ,ףיוט ךדַאװ
 {ןריולרַאֿפ טיג ךָאנ טסיב וד
 ךרעװש רעד ךרוד טסרעװ ,טולב ךרוד טסרעװ וד
 !ןריובעג יס ףיױא דניצַא

 (115 .ז ,"טעבעג א,)

 -המחלמ, יד ןבײרשנָא ןיא לָאר עסיוועג א זַא ,ןענעקייל טינ ןעק ןעמ

 ןייז טימ ןטסיפיצַאּפ יד ןָאט ץייר ַא ןלעװ סױדנַאל טליּפשעג טָאה "רעדיל
 ךות ןיא .סַאג עשידיא יד ןריקָאש ןלעװ ןייז ,"םזירַאטילימ ןקיטשרודטולב,
 ענעדלָאג; סױדנַאל ףיוא גָאזנָא רעד ןעוועג ,ןרעדנַא ןשיווצ ,סָאד זיא רעבָא

 רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןעגנערבניײרַא ןלעװ ןייז ףיוא ,רעדיל *ףרַאה

 סָאװ ,עיצידַארט ַא ,רודַאבורט םעד --- "דיל ןופ ןַאמ, םעד ןופ עיצידַארט יד
 -ירעמַא ןוא רעשיאייּפָארײא רעד ןיא ןבעלפיוא ןעמונעג טייצ רענעי וצ טָאה
 ךָאנ טּפַאשקנעב רעד ןופ קורדסיא רעד ןעוועג זיא ןוא רוטַארעטיל רענַאק

 -רעגירק ןשיטעָאּפ ןוא ןלופמור םעד טימ טלַאש ןוא טדנעלב סָאװ ,דיל םעד
 .תורוש עטריטיצ-ןביוא יד ןיא טנָאמרעד קָאלב סָאװ ,ןרָאה

 ,םזיטנַאמָאר רעשיטעטסע רעמ ןעוװועג ןױדנַאל ייב זיא סָאד לפיוו ףיוא
 דיל םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק "םזילַאירעּפמיא, יװ קיטעָאּפ עלענָאיצידַארט רעמ
 : (123 .ז) "שיט םייב קידנריטוקסיד ןוא;

 שיט םײב עּפַאק רעד ןיא קידנריטוקסיד ןוא
 העגַאלּפָארע יד גירק םניא ןליפש סע סָאװ ,עלָאר יד
 ,קרעט םענופ עֶגַאל יד ןוא ןענירַאמבוס יד ,סקנעט יד
 ףעגַאקלַאב יד ףױא ןײז ןלעװ ןעגנורעדנע ַארַאס ןוא
 טליּפרעד עיסוקסיד רעד ןופ ץיח ןיא ךיא בָאה
 .עגײד ןגױא יד רימ ףױא ךײװ א דלימ ןקוקיס יװ

 ןעזרעד בָאהיכ ןוא ּפָאק ןײמ ריד ןצ טיירדעגמוא בָאהיב

 !ןסעגרַאפ טינ לעװ דיא סָאװ ,ץנַאלג ַא ײז ןיא
 ,לָאמַא טימ רימ זיא ןרָאװעג רָאלק א
 העגַאלּפָארע יד ךיוה ועילפיס זַא
 ןענירַאמבוס יד ףיט ןעמיװשיס זַא

 ,טוט דנַאלגנע סָאװ ץלַא יװ ,סקנעט סָאזקריװ ןעניײזיס זַא
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 ,טרעט ןטימ ןרעט סעפע טעװ ףוסילכ-ףוס זַא

 -- עעגַאטלַאב יד ףיוא ןײז ןלעװ ןטגוורעדנגט זַא

 ,ימ טימ ןײז טעװ סָאװ ראג

 -- ריד ןא רימ טימ

 ?ד1דווא טיצמ

 ,טקוצעג טָאה רעהפיוא ןָא ליומ ןײד טפ לניװ ַא
 ?ךיא סָאװ עקיבלעז סָאד טליפעג וטסָאה

 טעװ סע סָאװ; ,טרַאעג קינייו ױזַא טָאה םיא סָאװ ,רַאפרעד אקוד ןוא
 ,המחלמ יד ןעגנַאגעגנָא ֹזַא טשינ זיא םיא סָאװ ,"קרעט םעד טימ ןרעוו
 סױדנַאל ,רעדיל-המחלמ עכעלטע יד ןיא קיטנָאק זיא ,דיל-המחלמ סָאד יו
 רעד ןיא ךיז ןבעלנײרַא ןוא רעטקַארַאכ םעד ןעמעננָא ןענעק וצ טפַאשנגיײא
 ,סנטייצרַאפ ןופ פיט-רעטכיד ןטריזינַאנַאק ןוא ןטריזיטנַאמָאר םעד ןופ לָאר
 טצונעגסיוא קַאמשעג ןוא ץנַאגעלע ליפיוזַא טימ טָאה רע סָאװ ,טפַאשנגייא ןַא
 ?ףרַאה רענעדלָאג; רעד ןופ רעדיל יד ןיא ןוא ?ןלַאגיטכַאנ, ענייז ןיא

 :רצינַאמ-עדַאלַאב םעד ןיוש ןעמ טפערט רעדיל-המחלמ יד ןיא

 ,ןביוהעגפיוא ךיז וטסָאה ביױטש ןופ

 !חָאמירּפ ליג ,חָארמירּפ ליג

 ןביוהרער ךיז וטסָאה םעלַא רעבירט ךיוה טא

 ו הָארמירפ ליג ,וארמירּפ ליג

 רעטומ ןײד רעטַאפ ןײד טָאהיס ןעט ,טכַאג רעד רב דיא ליוטח טא

 ןעמוגעג

 ו חָארמירפ ליג ,הָארמירּפ ליג

 (121 .ז ,"עדא,,)

 תמאב ,ןטליפעג תמאב לייוו ,ןדנריר רעבָא ,ןטריזיליטס םעד טפערטימ ןוא
 טסוג ןיא ףרַאה רעד ןופ סענורטס יד רעביא טנַאה רעד טימ ריפ ןטבילרַאפ
 -ַארט רעיז טימ רענעמליּפש ןוא ןרודאבורט עקיטייצרַאפ יד ןופ טסייג ןוא
 :רערעהוצ יד וצ דנעוו ןלענָאיציד

 וןעמאווצט רימ טימ טגאלט ןוא ףיוא ףתולוס יד טביה ֶּא

 (119 .ז ,"עיגלעב, :עז)

4 

 ףרַאה ענעדלָאג יד

 ,עניד ,עכעלרעדגואט רעטרעװ ןעגַארַאפ . .,

 ...טימעג ןײד רעטכײל טרעװ ײז וטסגָאז םירק

 ןעגנַאגעגמוא ןוא טגָאועג ײדז בטטיכ
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 .ץנירּפ רעטלעטשרַאפ ַש ןבעל ןיא ךיט ןיב

 עיולב יד סולב יד .טלעטשרַאֿפ טרַאטש טיג

 אַל ןײמ ןיא טמולחעג טכײל טָאה

 (,999 .ז ,"יודנַאל עלהיח וצ,,)

 ןביירש וצ ןָא ױדנַאל טבייה ,טייצ רעד ןיא רעפעגמוא רעדָא ,1920 ןיא
 ןעוועג ןטלָאװ רעדָא ,ןירַא ןענייז סָאװ רעדיל יד ןוא "לַאגיטכַאנ ןעיולב; ןייז
 ?ףרַאה ענעדלָאג יד; :גנולײטּפָא רעד ןיא ,ןירַא טפרַאדעג

 ןיא לָאז ױדנַאל שיטנַאמָאר ןוא שיטסילַאעדיא יו ?ןלַאגיטכַאנ; יד זיב
 יד ,גנובעגמוא יד רעבָא זיא ןעװעג ןבָאה טינ סעיצּפעצנָאק-רעטכיד ענייז
 הנוכ יד "קיצאָאדטינ. יוװ .עלַאער רעקינייו רעמ ַא ןעוועג דיל ןיא טייקשינעצס
 ןענייז שרעדנַא .עקיאָאד ַא ןעוועג רעבָא גנולדנַאה יד זיא ,ןעוועג ןבָאה טינ לָאז
 -יא יד ,טפַאשדנַאל יד ,גנולדנַאה יד ."ףרַאה רענעדלָאג; רעד ןיא רעדיל יד
 -גיּפשּפָא ןייק טינ זיא סע .יה ןופ טינ ןענייז גנוטַאטשסױא עשינעצס יד ,ןשזַאמ
 -עט עכעלגנידַאב ,לעטשנָא רעשיטעָאּפ רָאנ ,רָאװ רעקימורַא רעד ןופ גנול

 ,ליּפש ַא טליּפש ןוא ,טריסישזער ,טפַאש רעטכיד רעד .טעטילַאער עלַארטַא
 ןייז ןופ רעדנואוו ,רעדנואווא זיא טעשעג סע סָאװ ןוא ,ןעשעג ןעק ץלַא ואוו
 טדיײלקרַאפ ןענייז ,רעדיל יד ןיא ףיוא ןטערט סָאװ ,ןענױשרַאּפ יד .?דָאנג
 ןדלעה יד ביוא ,טדיײלקרַאפ ךיוא זיא ןײלַא רעטכיד רעד .טריקסַאמרַאפ ןוא
 רעד רעפעש רעייז זיא ,סניזיקרַאמ ןוא ןזיקרַאמ ,סנגינעק ןוא ןגינעק ןענייז
 -רַאפ רעד ןיא .טנַאה רעד ןיא ףרַאה רענעדלָאג רעד טימ טעָאּפ רעכעלצנירּפ
 -ניס סָאװ ,ןָאט םעד ןוא עזָאּפ יד ױדנַאל טניפעג גנולדנַאורַאפ ןוא גנודיילק

 עיצַאטלָאזקע עשיריל .גנוטכיד ןייז ןופ ןטפַאשנגייא ענעדיישרַאפ יד ןריזעט
 קיטָארע ןוא תועינצ ,טעטיוװיאַאנ ןוא המכח ,סָאטַאּפ ןוא קזוח ,עינָאריא ןוא
 ןיא זיא הרוחש הרמ עכעלטנגוי יד וליּפַא ןוא .ףיונוצ רעדיל יד ןיא ךיז ןסיג
 רעד ןיא ףיוא טערט סָאװ ,רעטכיד רעד .טרימילבוס ןוא טבעוורַאפ רעדיל יד
 -רַאפ ןוא ןלָאר ענעדיישרַאפ סױדנַאל ןופ זעטניס רעד זיא ,"ףרַאה רענעדלָאג;

 ןוא טסידָארַאּפ םעד ,רעכַאמ לעטשנָא םעד ןוא רעקיריל םעד :ןעגנולדנַאװ

 ,טסינַאדעה ןוא טעטסע םעד ,רָאטַאזיליטס

 ,ןטכַארטסיױא ךיז ,רָאװ עטסקיברַאפ יד ןעמולחסיוא ןוא ןגיוא יד ןכַאמוצ
 ןשיווצ ןעוועג זיא --- ןעלדנַאורַאפ ןוא ןלעטשרַאפ ךיז ,ןרענעש ןוא ןריצ ךיז
 ."עגנויא יד ןופ קיטקַארּפ ןוא עירָאעט רעשיטעטסע רעד ןיא םירקיע-טּפיױה יד
 תולפש לופ ןבעל ַא רַאפ טקיטיגרַאפ ךיז ייז ןבָאה סעיזוליא עכיירנברַאפ טימ

 ,בוט-םוי -- ןעוועג ייז רַאפ זיא רוטַארעטיל ,טײקידעכָאװו רעטסשיאַאזָארּפ ןוא
 ןליּפשסױא ,ןבעלסיוא טנעקעג ךיז ןבָאה ייז ואוו ,עטרַאלעד עידעמָאק ןימו ַא
 ,טייקנייש ןוא עיצַארג ןיא

 -כעלקריוו רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ רעבָא ,טנורגרעטניה םעד ףיוא
 -ָאבמיס-שיטסילַאער ַא ףיוא רעטעּפש טָאה קיווייל סָאװ ,טייקכעלקריוו ַא ,טייק
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 ,טסייגנייש ,טרָאװנײש טָאה ,"טָארקנַאב; עמַארד ןייז ןיא ןבעגעג ןפוא ןשיל
 ,גנורעטכינסיוא ןופ טנעמָאמ ןיא ,עיצַאטלָאזקע ןוא טיײקנגָארטרַאפ עשיטעָאּפ
 .רעפטנע ןַא טנָאמעג טָאה קזוח רעד ןוא .קזוח קיטש ַא יוװ ןעזסיוא טפרַאדעג
 -סיוא קזוח םעד דָאטעמ רעשירעלטסניק רעקיסַאּפ א ןרָאװעג קיטיינ זיא סע
 יד ןשיװצ ךיז ןבָאה סע ןוא ,ןזיילפיוא ןוא ןרעפטנערַאפ ֹוצ םיא ,ןליּפשוצ

 יד ןוא דָאטעמ רעד .ןענופעג דָאטעמ םעד ןבָאה סָאװ ,ענױזַא ןענופעג ?עגנוי,
 סנעסנָאנ ןוא ,עינָאריא ,קסעטָארג ,עידָארַאּפ ,טָאּפשטסבלעז ,תונצל ןופ םרָאפ
 -רעד ךיז טנעקעג ןעמ טָאה ייז ךרוד .ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג םעד רַאפ ןענייז
 ןכַאלסױא עדייב ןוא ןעמיר עדייב ןוא .םולח ןיא רָאװ ןשימוצסיוא ןביול
 ,ןכורּפשרעדיװ יד ,דנַאנַארעדיװ םעד קורדסיוא ןבעג טנעקעג ןעמ טָאה ייז ךרוד
 ;גָאלַאיד-ןצַאיַאּפ ַא ךיז טימ ןריפ בייל השמ יוװ ,ןרידָארַאּפ ןילַא ךיז

 ,ָאבַאבַאה ןס רעטיר רעד ןיב ךיא

 .ַאבַאבַָאה ןופ רעטיר רעד ךיט ןיב

 ,ןעמולחרַאפ רעפיט ךיז טנעקעג ,בייל ינַאמ יװ ,ױדנַאל טָאה טייז ןייא ןופ

 בייל השמ יו רע טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ,עיזוליא יד ןטלַאהנָא רעגנעל

 טינ ךיז ןגעוו ןטכַארטסיױא רידַאנ השמ יו רעדָא ,ךיז ןופ ןטעּפש טנעקעג
 ,"טולב ןטסנייר ןופ ןַאמלדַא; ןַא יװ ןלעטשרָאפ ךיז ,לשמל -- ןכַאז ענעגיוטשעג
 טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,עמַאזניימעג סָאד ,עטייווצ סָאד ןעוועג זיא סע ןוא
 ,עטרַא"לעד עידעמָאק רעד וצ טכַארבעג םיא טָאה סָאװ ,ןרידַאנ ןֹוא ןבייל השמ
 טינ לָאמַא רעדיוו סָאד זיא רעבָא לעמרָאטפ ןייר) .סעקסַאמ ןופ ליּפש רעד וצ

 ,ןַאגַאלַאב/ סקָאלב ןוא ,סעידעמָאק סנימווק ןופ סולפנייא םעד ןָא ןעמוקעגרָאפ

 ,ןליּפשסױא ןצנַאגניא טנָאקעג ךיז ױדנַאל טָאה עטרַא'לעד עידעמָאק רעד ןיא
 עלַא ןריפסיורַא סעקסַאמ רעטנוא ,ןרינעצסניא ןוא ןריציפינָאזרעּפ ךיז ןיא ץלַא
 ןזָאל ייז ןוא ,ןשטנואוו ןוא ןעגנונָאמרעד ,ןעגנובערטש .,ןעגנוניימ ,סָאדערק ענייז
 יירפ טנָאקעג ךיז ױדנַאל טָאה עטרַאלעד עידעמָאק רעד ןיא .רעטַאעט ןליּפש
 ,טלעפעג םיא יוװ ןָאט ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןכַאז ןופ רדס םעד ןלעטשרעביא ,ןגעוװַאב
 םיא ייב זיא סָאװ םעד טימ ךיוא רָאנ ,ןבעל םעד טימ רָאנ טינ ןליּפש ךיז ןוא
 ןרוגיפ ןשַאט טנעקעג רע טָאה ָאד .עיזעָאּפ רעד טימ -- רעקיליײיה ליפ ןעוועג
 .ןלערק עיולב-ןירג טימ ןענייווק ןוא ןברַאפ יד ןשימ ,ןטרָאק יוװ ןעיידיא ןוא
 ,גנוצ ַא ןלעטשסױרַא ןיילַא ךיז טנעקעג רע טָאה עטרַאל'עד עידעמָאק רעד ןיא

 רָאנ טינ רעבָא .ָארעיּפ יו טקנעברַאפ ןוא טרַאצ-שיריל ןייז קיטייצכיילג ןוא

 לָאצ רעסיורג ַא ןיא ךיוא רָאנ ,ןייז טנעקעג סָאד רע טָאה "ןלַאגיטכַאנ, יד ןיא
 ןיא ןענייז רעדיל עקיזָאד יד לייוו ,"ףרַאה רענעדלָאג; רעד ןיא רעדיל יד ןופ

 -לָאג, רעד ןופ רעדיל יד ןיא .עטרַאלעד עידעמָאק ענעדנוברַאפ-טינ ַא ךות

 ץלַא זיא ,"לַאגיטכַאנ ןטיור ןוא ןעיולב, ןופ רעדיל יד ןיא יו *ףרַאה רענעד

 יד יוװ זיא סָאװ ,עיזעָאּפ ַא ױדנַאל טפַאש ייז ןיא ,ךעלגעמ ןוא ךעלרעדנואוו
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 ;"ךלריָאװ ווילעב קיעמ יע גנירושטקיּפ םיעג וָא דניַאק יעק : עשירודַאבורט
 .(רָאדַאבָארט יד ווָא סליערט ,אול עד דנָאמיער)

 : גנולדנאװרַאּפ ןופ רָאנ ,רָאװ ןופ טינ רעדיל

 ןעמוקעג רימ יא ןָאוט טא דנַאל טא
 .ןַײז גיִנעֶה רעד טפרַאדעג בָאה ךיא
 ןעמונרַאּפ רעמ רעבָט ובָאה ךימ
 .ײש סגבל רעד טא םי רעד

 ןעמַאד עטסקידוצײר יד ףױה ןפ
 ,םוטש וגיױא ענײמ זָאל ײז
 עמי ןביז טפ ײװ רעד יװ ווא
 .םוא ךיא ןַאּפש רעסידנגײװש ַא

 ןביילב .רעדורב םוצ טגָאזעג ךיא בָאה
 ,ריד יז טגעש ךיא ,ןיורק יד ריד לָאז
 ןביײלקרַאפ לָאט יא ךיז לעװ ךיא ןא
 .רימ ךיא בײלברַאּפ םי םעד ײב טא

 תוגחמ רימ רעדורב ןײמ טיג סע

 .סגָאשעג ןײז זיא ךעלגינעט טט

 ,תוגבל בלַאה יװ רימ ךעלדײמ טטנעש

 .סגטלש ןוט טידנכערּפשרַאפ יווַא

 .ןבעג רטנפיוחה םעד טלָאװעג ךיוט טָאה

 .סעװש טיג םיש טגבעש גינעט א;

 ןבעװש זַא ,טלָאפ םעד רימ טשרעביל ביג;

 ."געט עגײמ ךרוד רימ רַאפ רע לָאז

 ,טלַאטשעג טכַארטעגסױא ןַא יו ךיז ןעלדנַאהַאב ןוא ןעמענַאב סָאד טָא
 -טּפיוה רעד זיא ליּפש רעשירודַאבורט-ךעלרעטיר ַא ןיא רעמענליײטנָא ןַא יו
 ןופ טינ רעדיל ןענייז סָאד ."ףרַאה רענעדלָאג, רעד ןופ רעדיל יד ןיא וויטָאמ
 טריזיליטס ןרעוו ןטנעדיצניא ןוא ןעגנובעלרעביא .גנולדנַאװרַאפ ןופ רָאנ ,רָאװ
 רעד ןיא ןיירַא טיצ ױדנַאל סָאװ ,ןענױשרַאּפ יד יװ טקנוּפ ,טרעיײלשרַאפ ןוא
 יד ביוא ,טריקסַאמ ןוא טרימויטסָאק ,טריזיליטס ןענייז ,ליּפש סגנולדנַאורַאפ
 ,ןיזיקרַאמ ַא זיא ,"טולב ןטסנייר ןופ ןַאמלדַא; ןַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,עטבילעג
 רעשירודַאבורט ןופ םיללכ עלַא טיול ןרעוו טליּפשעג ריא טימ עביל יד ןיוש זומ
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 ןרעטנענרעד .ןיז ןשירָאטַאקיפיסרעװ ןיא טינ שטָאכ ,לעמרָאפ וליפַא ,עיזַאוטרוק

 רעשירודַאבורט רעד וצ ,םיװָאטַאב ןיזיקרַאמ רעד וצ טריסערדַא ,רעדיל יד ךיז

 "סעטנעװרעס, םיװָאטַאב וצ ױדנַאל טביירש ןרודַאבורט יד יװ .קיטעַאּפ

 : (רעדילנגרָאמ)

 יגק רעסײװ סמיװַָאטַאב

 ,ןיגאֿב סםעד ןהפ סיוש ןיא

 ירב רעד יא טןפ יולַב ןיא

 ,ןיב ןפ סיב רעד יװ טציײיר

 לעה ךיז סופ ַא טקערטש סע
 .םיור םעניא ןריולרַאפ
 ,לעװ ענירגרעּפוק ,ָא
 וםיױש רעסײװ קיאיײוש .ָא

 טריושרַאפ בלַאה ןגױא טימ
 -- טעלג ןוט סופ םעד יז טעלג
 טרילרַאּפ יורג ןגרָאמירּפ
 .טעלָאיפ ןיא יורג ץייז

 -ַאב וידַא ,ידַא; דיל סָאד עז .(סענערעס) ,"רעדיל-דיײשּפָא; ךיוא טביירש רע

 ,178 .ז ,"רעסַאװ ןוא טיורב; ,196 .ז ,?םיוװָאטַאב ןיזיקרַאמ, ,189 ,ז .?םיוװָאט
 .עירעס רעד ןופ ערעדנַא ןוא

 זיא לעטשנָא םעד ןיא רעבָא .לעטשנָא ,ליּפש; ,"ווילעב קיעמ, זיא סָאד

 ,ליּפש יד סָאװ רַאפרעד זיולב ןיוש טסנרע .טסנרע רעשירעטכיד רעפיט ַאד
 עטסנרע ןופ טַאטלוזער ַא זיא ,גנולדנַאװרַאפ ךָאנ רעגַאב רעד ,לעטשנָא רעד
 -ימויטסָאק יד ,עקישיור ַא זיא גנורינעצסניא יד תעשב .תוביס עשיגָאלָאכיסּפ
 -רַאפ ענעטלַאהַאב יד דיל ןופ ןָאט םעד ןיא ךיז טליפ ,עטנוב-שינוָאלק ַא גנור

 "םַאל רעסייו רעד; :רעדיל יד צז) .טייקנריולרַאפ עשיגַארט יד ,גנולפייווצ

 עטעקַאנ ןופ עדַאלַאב; עשיגַארט-טכע ןָאט ןיא יד סרעדנוזַאב ןוא ,1723 ,ז
 ןעוועג רעדיל עטסירפ יד ןיא זיא ןױדנַאל ייב סָאװ ,(212-210 ,ז *ןטנַאילירב
 ןוא ןעמזיגַאלַאכיסּפ עטעקַאנ רַאפ ,ןעגנומיטש עוויטקעיבוס רַאפ גנוגערנָא
 רעדיל "ףרַאה ענעדלָאג, יד ןיא זיא ,טַאהעג טנייפ ױזַא טָאה רע סָאװ ,סיודיוו
 עדַאניקעלרַא רעטריזיליטס רַאפ ,ןעגנורינעצסניא רַאפ לַאירעטַאמ ןרָאװעג
 ,קיריל רעשירודַאבורט ןוא

 רעשיטסילַאמרָאפ-ןייר ןייק טינ זיא לעטשנָא רעטריזיליטס סױדנַאל רעבָא
 ןלָאװקעגנָא-שיריל ,קידנעגניז ןייז .רעשיזָאוטריװ:טלַאק ןייק ,רעלירעטס ןייק

 טכַאמ ,לעטשנָא םעד ךרוד טגנירד רעדיל עקידרעירפ יד ןופ טימעג שיטַאטסקע
 ,טריריּפסניא ,שירפ ,טכע ,םערַאװ לענָאיצָאמע םיא
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 וטכעג עגױזַא ,חנבל ַאזַא

 וטיױרטרַאפ טןײה טגָאלש ץרַאה סָאד יו ןוא

 טכעטש רעגניפ ענײמ ןעלדָאנ יװ

 .םיוה עקיטכיזכרוד עטרַאצ ןייד

 טגיװעצ ךיז טָאה זדנוא רעביא ךיוה
 ,םַאלּפ רופרוּפ ַא םױר ןטײװ יא
 ,טגיל חנבל יד סגקלָאװ ףיוא
 .םַאֹל רעסײװ 8 דלעפ םעד ןיא יװ

 טלעװ ןו8 ץרַאה טָאה ןײש םעד ןיא ןוא

 ,טגיוװצעגברוד ,ןטכָאלּפעגכרוד ךיז

 -- טלעװק ןוא טגנילס ןוא טגניז סעלַא ןוא

 .טגײוװש רָאֿנ רע רעסײװ רעד םַאל רעד

 "ץשידיסח; סָאד רעבָא ,לַאגירדַאמ רעשילַארָאטסַאּפ רעטריזיליטס ַא זיא סע

 "טלעווק ןוא טגנילק ןוא טגניז; ןוא עיצַאזיליטס יד ךרוד טגנירד טימעג

 ייב טייג ,לעטשנָא טכַאמ ,טליּפש רע ןַא ,ןייזטסואווַאב סָאד ךיוא רעבָא
 ,טנעמעלע רעקיטכיוו וצ ַא ןעוועג םיא ייב זיא סָאד ,ןריולרַאפ טשינ ןױדנַאל
 לָאצ ַא ןיא ,םָארטש ןשיריל םעד ןופ ןרעוו טקנעװשרַאפ ןזָאל םיא לָאז רע זַא
 טלקניפ סָאװ ,עינָאריא רעד ןיא קיטנעק ןליּפש ןופ ןייזטסואווַאב סָאד זיא רעדיל
 עניױזַא ןיא ,עיציזָאּפמָאק ןוא קימטיר רעוויאאנ-קיניזטסואווַאב רעד ןופ סױרַא
 םעד ךרוד ןכָארבעגכרוד ,רעקיריל רענייר רעד ,רודַאבורט רעד זיא רעדיל
 "טלעווק ןוא טגנילק ןוא טגניזע סָאד טלדנַאװרַאפ ןיקעלרַא רעד .ןיקעלרַא
 -ינואלק ַא ןיא םולב רעיולב רעד ןופ רעטיר םעד ןופ ,טעָאּפ םענייר םעד ןופ
 .ןלערק עיולב-ןירג; טימ ןייוועג ןיא ,עמימָאטנַאּפ רעש

 ןעמוק ןיִגיגעֶס רעד וצ לעװ ךיא

 .ריא ןטעדפיוא ךיא לעװ ץרַאה סָאד

 ןעמוקעג ןיב ךיא ,ןיגיגעֶק

 ,.ריד יב הליחמ ןטעב וצ

 ,ןלערק עיולב ןירג סמיװַָאטַאב

 ;וץרַאה סָאד רימ טמסרַאפ ןבָאה ײז

 ןלערק יד רעמ לָאז יז זַא ,לעפַאב

 .ודלַאה ריא ףיוא ןגָארט טיִב

 ,רעטאעט ןיא זיא רעטצניפ בלַאה

 ןײז ךעלנײװעג ףרַאדיס יװ

 רעטַאעט ןלעקווט בלאה םעד ןיא ןוא

 .ײלעצרָאּפ ןופ זדלַאה א
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 ןדלַאה םענעײלעצרַאֿפ םעד ןפ א

 .ןלערק עיולב-ירג יד ןעגײװ

 ןדלַאה םענעײלעצרַאֿפ םעד ףיוא ךיט ךוק

 ןלערק עיולב-ירג טימ ןײװ ווא

 ,סמיװָאטַאב ןעװעג זיא זדלַאה רעד ןוא
 ,רובש םעד יז טָאה ןגָארטעג טא
 םיװָאטַאב ,עגײמ ןיגיגעק א
 .ץרַאה ןײמ טעבנגעגוצ טָאה

 ןערעײט םירבח ,טווזעג טז

 ןטגוזעג טײז ,עביל םירבז

 ,טעב ןײמ קיבײא ףיוא רימ טווזעג ײז

 .ריד ןיא ןפָאלש טיג רעמ לעװ ךיא

 ,טניװ רעטיטכיל ןײמ רימ טנוזעג ײז

 .טסברַאה ןײמ ,גנילירפ ןײמ ,רעטניװ ןײמ ,רעצוז ןײמ

 ןגעװ סגיגינעק רעקיצוײא רעזדנוא רַאפ

 .ץָאלק ןפיוא ּפָאק ןײמ החמש טימ ךיא גייל

 טימ ןוא עקסַאמ ַא רעטנוא ָאד טרעוו ,דיל-עביל ךעלטנייוועג ַא טָאטשנָא

 ליּפש ַא זיא סע .עמימָאטנַאּפ-עביל עצנַאג ַא טריפעגכרוד ןטקעפע-עידעמָאק

 ?סעקסַאמ ןָאטעגנָא טָאהק ױדנַאל ןעמעוו ,רעמענלײטנָא ןופ טריפעגכרוד

 -רָאג זיא'ס; :עז) ?ןרָאיטקַא יד ןָאטעגנָא; טָאה ױדנַאל סָאװ סעקסַאמ יד

 טימ .רעמינּפ יד ייז ןלעטשרַאפ וצ ףיוא טינ רעבָא ןענייז (?"ןעשעג טינ טשינ

 ךיא רָאנ ,ן לע ט שרַא פ רָאנ טינ ןעוועג ןסיוא ױדנַאל זיא סעקסַאמ יד

 רעד ןעוועג זיא ,ןרידַאנ ייב יו ,ןױדנַאל ייב עקסַאמ יד .ן לע טשרָאפ

 .סיוא רעד ןעוועג ;ןעגנובערטש-רוטלוק סקעלּפמָאק ןצנַאג ַא ןופ קורדסיוא

 זיא ןבעל ןיא טינ ביוא -- ןבערטש םעד ןופ ,ליטס-רוטלוק םעיינ ַא ןופ קורד

 -לעדַא םעד ,טלוק-ןעמַאד ןכעלרעטיר םעד ןכעלקריוורַאפ --- עיזעָאּפ רעד ןיא

 -ןסַאנרַאּפ ןשיטנַאמָאר-שיזױצנַארפ םעד ,רעינַאמ ןטנַאלַאג םעד ,טסעשז ןקיד

 עלעמרָאפ-ןייר ַא ,ערעגנע ןַא טַאהעג עקסַאמ יד טָאה םעד ץוח רעבָא .גנַאגמוא

 .רעלטסניק םעד ןדניב סעיצנעוװנַאק עלַא טינ .עיצקנופ עלענָאיצנעװנָאק ןוא

 סָאד זיא סָאװ ,עשירעליּפש יד יירפ ןזָאל ןוא ףיוא-ןדניב סָאװ ענױזַא ןַארַאפ

 א רעטנוא .עיגרענע עשירעפעש יד ,ןגָאז וצ יװ לַאפ םעד ןיא עקיבלעז
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 ,רעטנַאװעג רָאנ טינ זיא סָאװ ,ןָאט ַא ןעמענוצנָא ךיז ןעמ טביולרעד עקסַאמ
 (*,רעשירעפעש-קידװעליּפש ךיוא רָאנ

 טנידעג ןױדנַאל טָאה עקסַאמ יד קעווצ ַא רַאפ סָאװ וצ ןופדעד רעטסומ ַא

 ."בוט םש לעב לארשי טכענק סטָאג ןופ דיל סָאד, זיא ןיז ןלעמרָאפ-ןייר ןיא

 זַא ןעמ טעז ,עקסַאמ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ דיל סָאד טכַארטַאב ןעמ ןעוו

 ןיא יװ ,עיצקנופ ערעדנַא ןַא ןצנַאגניא ָאד טליפרעד בוט-םש-לעב ןעמָאנ רעד
 ןַא זיא "בוט םש לעב, רעד ואוו ,"ןעגנַאגעג בוט םש לעב רעד זיא; דיל םעד

 סָאװ ,גנודליבנייא רעקידתומימת ןיא עיצַאטלָאזקע ןופ לָאבמיס ַא ןוא קורדסיוא
 רעמ ַא ,רעטערקנַאק רעמ ַא ןעוועג זיא סע .טייקשירעעזלעה זיב טייגרעד
 דיל םעד ןופ ,רעדיוו ,"בוט םש לעב, רעד .בוט םש לעב ,רעלַאער-שירָאטסיה

 םדוק ,"ןלַאגיטכַאנ; יד ןופ םש לעב רעד יװ זיא ,"ףרַאה רענעדלָאג, רעד ןיא
 ןַאמלדַא רעד םש לעב עיסומ, זיא סע .עקסַאמ עלַארטַאעט עלענעגירָא ןַא לכ

 ליּפש הלכ-ןתח רעלַארָאטסַאּפ רעד ןיא עקסַאמ א זיא סע ."טולב ןטסנייר ןופ

 רעד ןופ רעדיל ליײט ַא ןיא םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ּפָא ךיז טליּפש סָאװ
 ץייר רעלַארטַאעט ןוא טיײקשיטָאזקע ךס ַא ןַארַאפ זיא סע ."ףרַאה רענעדלָאג;

 בייוו-ןוא-ןַאמ-ןוא-הלכ-ןתח רעד ןיא ףיוא טערט סָאװ ,עקסַאמ יד סָאװ םעד ןיא
 עקסַאמ יד טיג קיטייצכילג .בוט םש לעב -- ןעמָאנ םעד טגָארט ,ליּפש

 ַא ,ויטָאמ-עביל ןלַאטנעמיטנעס ַא ןעלדנַאהַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןױדנַאל
 -ַאב ,טסידַאלַאב ַא יװ ךעלנעזרעּפמוא גנורעלקרעד-עביל עלַאטנעמיטנעס

 רע סָאװ טסקעט ַא יװ רָאנ ,גנובעלרעביא עכעלקריוו ַא יו טינ ןעלדנַאה

 .ןבעלַאב שירעליּפש ףרַאד

 בוטיםש-לעב לארשי טכענק סטָאג ןופ דיל סָאד

 טכעגק רעטיבײט סטָאג ,בוט םש לעב לארשי

 ,ןגעװ יד רעביא קידװעגגיז טײג

 טכעגט סטָאג ןיב ךיא לײװ ?לארשי ,וטסגניז סָאװ

 .געקטנוַא חלכ ןײמ יײג ךיא ןוא

 םיוב ַא יװ יֹחַא ,הלכ ןײמ זיא ןײש ןוא

 .ליפַא רעגעש ךָאנ רשפט 8

 יז וטספור יװ גָאז ,לארשי ,רימ גָאז א

 ? עלַא יז ןסור יױזַא יװ א

 ,ד ןעמ טפור יזַא ,םיבוט חב ,םיבוט םחב

 "רעטנוא טעָאּפ רעד זַא ,לכש ןפיוא ךיז טגיײל סע זַא ,ןגָאז טפָא טגעלפ ױדנַאל (*

 רעדיל יד סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ ,רעדיל סניערק ילַאטַאנ ןבירשעגנָא ןבָאה לָאז רעיימ

 ,טימרעד ןריוװיטָאמ סָאד טגעלפ ױדנַאל .רעכַאװש ךס א ןענייז ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא

 טנעקעג ךיז טָאה רע סָאװ ,טעטיװיאַאנ ןוא טײקטכירעגמוא ,טײקידװעליּפש יד סָאװ

 טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ,לדימ קירעי ףלעװצ ַא ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןביולרעד

 | .ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא ןביולרעד
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 ,הלכ ץײמ יז טסײה רעבָא רימ ײב

 ,סײװ יז זיא יױזַא הנבל יד יװ ןוא

 הליפא רעסײװ ךָאֹנ רשפא ווא

 ,ריא וטסגָאז סָאװ ,לארשי ,רימ גָאז וא
 " טגגעגַאב עדײב ךיו טָאה ריא ןעװ
 -- ,ריא ךיא גָאז ױזַא ,הלכ ןימ ,הלכ ץיימ ---
 ,טנגעגַאב עדייב ךיז ןבָאה רימ
 ,טלעװ רעד ןופ סע ןיא םוק ,טנַאה ןײד רימ ביג ,םוק
 .ןליפַא רעטײװ ריד טימ ןייג לעװיבכ

 ,רעקיטכיר רעדָא גָאלַאיד רעד .ליּפש-סקלָאפ רעוויאַאנ ןופ ליטס ןיא זיא סע

 רעבָא זיא דיל ןיא טעטיוװיאַאנ יד ,ליּפש-ןטענָאירַאמ ַא ןיא יװ זיא טעוד רעד

 רעבָא זיא סע .רעטקַארַאכ ןשינָאריא ןַא יז טגָארט רַאפרעד ןוא ,עטליּפשעג ַא

 סױרַא טערט סרעדנוזַאב ,"םזַאיזטנע ןייק סיוא טינ טסילש סָאװ עינָאריא; ןַא

 :ןענערפער יד ןיא עינָאריא ןוא םזַאיזוטנע ןופ רעטקַארַאכ רעטלּפָאט רעד רָאלק

 רעד טיג ןערפער ןדעי ןופ הרוש עטייווצ יד .וו.זַא.א ,"הלכ ןיימ זיא ןייש ןוא;

 רעבָא .טקעפע ,ןשימָאק טינ רועיש ,ןשינָאריא ןא גנורעטסיײגַאב רעוויאַאנ

 ,רעטקַארַאכ ןקיניזטסואואב-שיטסיליטס אזַא טנָארט דיל סָאד סָאװ ,טימרעד

 טשינ רשפא דיל סָאד טנעייל ןעמ .טרפוו רעשיטעַאּפ ןייז טרענימעג טינ טרעוו

 סָאװ ,"ןעגנַאגעג בוט םש לעב רעד זיא; דיל סָאד יװ טפיטרַאפ טסנרע יוזַא

 סָאד רשפא סע ויא טנַאּפשעג לענַאיצַאמע רענעייל םעד ןטלַאה ןֹופ טרּפ ןיא

 ףיוא דיל םעד ןופ רעבָא ןעמ טרעװ רַאפרעד ,סױדנַאל דיל עטסקרַאטש

 רשפא זיא דיל עקיזָאד סָאד .טקריווװַאב שיטעטסע ןוא טיירפרעד ןפוא רעדנַא ןַא

 .רעטנַאקיּפ ןוא ,רעזעיצַארג ךיוא רעבָא רַאפרעד ,"רעטכייל;

 ,ליּפש ךרוד טגנַאלרעד -- קיריל ןופ עירָאגעטַאק רעקיבלעז רעד וצ

 רעד ןעוועג זיא ױדנַאל .רעדיל ךס ַא ױדנַאל ייב ןרעהעג -- טעוד ךרוד
 ןגָארטעגרעבירַא ןפוא ןטריניפַאר-טכע ןַא ףיוא טעוד םעד טָאה סָאװ ,רעטשרע

 ןיא 1919 ןיא ןיוש ױדנַאל ייב ןעמ טפערט טעוד םעד .דיל סקלָאפ םעד ןופ
 ןיא דיל-טרילפ עטסעב סָאד טמיטשַאב ,129 .ז ,"רעלעק ןיא טנוװָא דיל םעד
 ,עיזעָאּפ רעשידיא רעד

 גנולטטשראפ ףךרוד גנוקעלּפטנא

 הגָאז וצ סָאװ ךײט ךָאנ בָאהיכ
 .טינ ךיא לעװ ןגָאז רַאנ
 ,םישעמ ןפ טײל יד טײז ריא
 .ךדיל ופ ןַאמ רעד ןיב ךיא

 -רַאפ, סױדנַאל ןופ טרעו ןשירעלטסניק םעד קירעהעג יו ןעמ טמענַאב
 עוויאַאנ יד ןופ הנווכ יד ןוא ןיז רעייז ,רעדיל עטגָאזרעד טינ ןוא "עטלעטש
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 טבייה ,ןטײקידװעליּפש-ןטענָאירַאמ ןוא ,קידָאלעמ-סקלָאפ ערעלוּפָאּפ ,ןעמטיר
 טכַארטַאב ןבָאה ערעדנַא םיא טימ ןוא ױדנַאל סָאװרַאפ ,ןעזוצנייא ןָא ןעמ
 ןייז ןופ ּפַאטע ןטסכעה םעד רַאפ "ףרַאה ענעדלָאג; יד ןוא *ןלַאגיטכַאנ; ענייז
 -דנַאוורַאפ ענייז עלַא ןופ סקַאמילק רעד ןעוועג סָאד זיא רעכיז ןוא) .,ןפַאש
 -עטכיד ךָאנ שטנואוו ןייז ןופ גנוריזילַאער יד ןעוועג סָאד זיא קפס ןָא .ןעגנול

 -ָאמ עשיאיידיא יד ןעמ טמענַאב ,רעטרעוו ערעדנַא ןיא (.גנורימילבוס רעשיר
 יד ןופ םַאטשרוא ןוא עיצידַארט יד ,קיפיצעּפס עשירעלטסניק ןוא גנוריוויט
 ןוא ךיז טָאה רע סָאװרַאפ ןעמ טײטשרַאפ ,"ףרַאה רענעדלָאג; רעד ןיא רעדיל
 גנוקעלּפטנַא וצ טבערטשעג טָאה רע סָאװרַאפ ןוא *סעקסַאמ ןָאטעגנָא; ערעדנַא
 ,גנולעטשרַאפ ךרוד

 ןעמ ןעוו ,רעדיל ערעטעּפש ןוא עקידרעירפ סױדנַאל ןופ ןעז ןעק ןעמ יו
 -ףיט ַא ןעוועג רע זיא ,גנַאהנעמַאזוצ ןקיטסייג ןכעלרעניא רעייז ןיא ייז טמענ
 ַא וצ טבערטשעג רעדיל ענייז ךרוד טָאה סָאװ רעטכיד ַא ,רעטכיד רעדנכוז
 -נָאק עכעלרעניא טימ לופ .גנובעלסיוא רעטניזַאב ַא וצ ןוא ןבעל ןופ גנוניזַאב
 -בָארּפ ןוא ןעגנובערטש ,ןעגנומיטש יד רַאפ ליפעג ףרַאש ַא טימ ןוא ןטקילפ
 ַא ףיוא טינ ןפורעגּפָא יז ףיוא רעבָא ךיז רע טָאה ,רוד ןייז ןופ ןעמעל
 "יד רעד ןייז ףרַאד דיל סָאד זַא ,טביולגעג טינ טָאה רע לייוו ,ןפוא ןטקעריד

 ןכורּפשרעדיװ עקידרעטייוו יד .ןעמעלבָארּפ ףיוא ףורּפָא רענעפָא ןוא רעטקער
 ןיא ןעמטיר ןוא סָאכע יד ןיא טזיילעגפיוא רָאנ ,טזיילעג טשינ םיא ייב ןרעוו
 יד ןופ ןטסעשז עשינוָאלק-שיגַארט ןוא עשינָאריא-שיטעטַאּפ ןוא סעידָאלעמ יד

 -ירּפ ןוא רוטַאנ רעד וצ קירוצ ףור סָאסור יו טקנוּפ .רעדיל ?עטלעטשרַאפ;
 ַא ןופ טרעקרַאפ רָאנ ,טיײקוויטימירּפ ןופ קורדסיוא ןייק טינ זיא טייקוויטימ

 ןעמעלבָארּפ ןופ ןײגוצקעװַא ףור סױדנַאל זיא ױזַא ,רוטלוק ,רעפייר-וצ ,רעפייר

 -סימוא יד .טייקיזָאלנעידיא רעדָא ,טײקיזָאלמעלבָארּפ ןופ ןמיס ןייק טשינ

 -סירעטקַארַאכ סױדנַאל זיא ?טייקיזָאלנעיײדיא, יד ,"טייקיניזטבייל; עקידנט

 טלעפעג טָאה םיא לייוו טינ ,קיטַאמעלבָארּפ-טייצ רעד ףיוא רעפטנע רעשיט

 דיל ןיא זַא ,טביולגעג טשינ טָאה רע לייוו רָאנ ,ןעמעלבָארּפ יד רַאפ שוח ַא

 ,טביולגעג ױדנַאל טָאה ,תורושב-הלואג ןייק טינ ,שיטַאמעלבָארּפ ןייז ןעמ ףרַאד

 ףרַאד ; גנוזיילסיוא ןופ טקַא ןַא ןייז ןילַא ףרַאד רָאנ ,ןעגנערב דיל סָאד ףרַאד

 סָאװ ,טרָאװ םעד טימ ןכַאמ ץנַאג ליּפש רעד ןיא ןוא ןליּפשרַאפ ,ןגיוורַאפ

 .טַאט ךרוד ןייז ןקתמ טינ ךיז טזָאל

 טַאט יד זיא טרעפמולעגמוא

 .רייא ןפ טײװ טײקרעװש טרַאס א

 ךרע רעד ןצ סןײד ץרַאה סָאד טגיב יז

 .קילב ןײד ןָא ןרערט טימ טליפ ןוט

 (209 .ז ,""טרָאװ סָאד ןעוועג זיא גנַאּפנָא ןיא,,)
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 ןצנַאג םעד ןוא "טַאט; רעד ןופ ןכַייוו ןייז טריוויטַאמ ױדנַאל טָאה ױזַא

 עכלעוו םורַא ,ןעגנולעטשנייא ןוא ןפירגַאב עשיטעטסע ןוא עשיטערָאעט םוכס
 ןױדנַאל ןוא ,ןבייל ינַאמ ,ןדנַאלזייא ןשיוװצ ףמַאק ַא ןרָאװעג טריפעג זיא סע

 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןסעלעיעל ןוא ,ןושָאטַאּפָא ,ןקיווייל ןוא ,טייז ןייא ןופ

 זיא יז) טריוװיטָאמ שיטעטסע-ןייר סנטשרע זיא טָאט רעד ןופ ןכייוו סױדנַאל
 דרע רעד וצ ץרַאה סָאד טגייב, (טָאט יד) יז לייוו סנטייווצ ;(טרעּפמולעגמוא
 -עטשַאב ַא ךיוא יו קורדסיוא ןַא ןיוש זיא סָאד סָאװ ,"ןָא ןרערט טימ טליפ ןוא
 ,ליפעג-דיילטימ ןוא טייקוויטעסנעס ןופ גנוקיט

 ,,וו .זַא ןוא רעווש ןוא טרעּפמולעגמוא זיא סָאװ ,טַאט רעד וצ ךוּפיה רעד
 שיטעָאּפ ַא םתס טשינ זיא סָאװ ,"ןייר ןוא קיטפול ,ןײלַא טרָאװ; סָאד זיא
 ןיוש גנַאל ןופ דיל םעד ןופ ןערפער רעד; זיא סָאװ ,טרָאװ סָאד רָאנ ,טרָאװ
 -רַאפ ןופ סעקסַאמ ןרָאיטקַא יד ןָאטעגנָא טָאה ױדנַאל סָאװרַאפ טָא ."קירוצ
 רענעדלָאג רעד טימ רודַאבורט םעד ןופ עקסַאמ יד --- ךיז ןוא ,ןליּפש עשיטייצ
 ,ףרַאה

 גנַאל ןופ ןייר ןוא קיטפול, זיא סָאװ ,טרָאװ םעד ךָאנ טפַאשקנעב סױדנַאל

 סָאװ םזיטנַאמָאר ַא .םזיטנַאמָאר ןייז ןופ ןיז ןוא טלאהניא רעד זיא "קירוצ ןיוש
 ןַא ןופ םזיטנַאמָאר רעד זיא סָאד .שיטסינרעדָאמ וליפַא ,ןרעדָאמ סיואכרוד זיא
 .רעטכיד עשיאייּפָארייא ןוא רענַאקירעמַא ערעדנַא ןוא ,ןימזוק ַא ןופ ,דנוַאּפ ארזע
 ױזַא טשינ ,רעגייטש-סנבעל ןקילָאמַא ךָאנ טפַאשקנעב ַא ױזַא טינ זיא סָאד
 גנוריזיטנַאמָאר ןוא גנוכעלרעהרַאפ ַא יװ ,ןטייצ עקילָאמַא ןופ גנוכעלרעהרַאפ ַא

 ןופ חוכ םעד ךָאנ טפַאשקנעב יד זיא סָאד ,רעדיל ןוא רעטכיד עקיטייצרַאפ ןופ
 ןטקַאפ ןופ טלעוו ַא רַאפ ןייטש ןענעק םעד ךָאנ ,טייקשירעפעש רעקידתומימת
 ןופ ןטייצ ענעי ךָאנ טפַאשקנעב יד זיא סָאד .רעדנואוו ןעז ,םיסנ ןעז ןוא
 רעטכיד ןעוו ,"ךַאפ עכעליירפ; סָאד ןסייהעג טָאה גנוטכיד ןעוו ,קירוצ ןיוש גנַאל
 יד ,רעדעס ,ןענַאלק יד ייב רעדיל ןעגניז ןופ טסנוק יד טנרעלעג ךיז ןבָאה
 -ןרודַאבורט ןטלַא ןַא ןיא ךיז טגניז סע יװ ,"לגייפ ןופ ןעגניז םעד ןוא רעמייב
 ןעוועג תמאב ןענייז רעטכיד ןעוו ,ןטייצ ענעי ךָאנ טפַאשקנעב יד זיא סָאד ,דיל
 ,טרָאװ ןייר ןוא קיטפול רעייז ןופ חוכ םעד טימ ןוא ,?רעפעשַאב ןוא רעריגער;
 רעייז סָאװ ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז םורַא ץלַא ןוא ךיז טנעקעג ,רעקיגַאמ יו
 ַא ןיא בוטש עניילק ַא? טָאכיק ןָאד יו ןעלדנַאװרַאפ ; טסולגעג טָאה ץרַאה
 יד ןופ ערעדנַא ךיוא םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא יודנַאל טָאה סָאװ ןוא ,"רינרוט
 ךיז ןפַאש ךרוד טשינ ביוא ,גנולדנַאװרַאפ טינ ביוא ,טלָאװעג ןעד ?עגנוי;
 ? רָאװ רעיורג ןוא רעגנע ,רערעווש רעד ןופ ןעיײרפַאב

 ךיוא זיא רעדיל ןוא רעטכיד עקילָאמַא ךָאנ טפַאשקנעב עקיזָאד יד
 רעשידיי רעד ןיא עיסימ רעשיטעטסע סױדנַאל ןופ טלַאהניא רעד ןרָאװעג
 זיא ,?טנָאזעגנָאא רעדָא ,?טקידַייײרּפעג, טָאה יודנַאל לפיוו ףיוא ,רוטַארעטיל
 : ןגָאזנָא סָאד ןוא ןקידִיַירּפ סָאד ןעוועג סָאד
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 לָאמַא יװ רעדיװ ןלעװ דלַאב

 ,ןעגניז ןלַאגיטכַאנ יד

 לָאט טא גרַאב ןטילבעצ םעד ןוט

 .עגנילטרַאפ גגאזעג 8 טעװ

 ךופ יװ ,ײנש יװ ךײװ ןעגגילק סע

 ,רעדיל עּטלַא יד קירוצ

 ךורעגליאװ ןפ ךײר םעד וצ מא

 ,רעדיװ ךיז םוא ןרעל רימ

 ("לַאגיטכַאנ רעיולב רעד,, ןופ)

 -- רעטעּפש יצ רעירפ -- קידנעטש רעבָא טריפ םזיטנַאמָאר רעדעי

 ןעגנערבקירוצ ןלעװ ןוא ןגָאזנָא סױדנַאל ךיוא ןוא .םזיגַארט ןסיוועג ַא וצ

 ,גנושיױטנַא וצ ןריפ םינ טנעקעג טשינ םיא טָאה ךורעגליואוו ןופ ךייר סָאד

 טשינ לָאמנײק ןיוש ךיז טרעק קעװַא זיא'ס סָאװ זַא ,ןעזנייא ןשיגַארט םוצ

 טשינ ןעק זַאטסקע רעטרילומיטס-קיניזטסואווַאב ,רעלעוטקעלעטניא זַא ,קירוצ

 ענעי ןיא סָאװ זַא ,גנוריטלָאזקע ןוא עיצַאריּפסניא ערַאבלטיממוא ןטייברַאפ

 .גנוריזיליטס ןייז טציא זומ ,ליטס ןעוועג זיא "קירוצ ןיוש גנַאל, ןופ ןטייצ

 -- סעיוליא ענעפַאשעג-שיטעטניס ןוא קיניזטסואווַאב ,ןשינעדערנייא

 טרָאפ רעבָא ןענייז -- ןעייו טשינ ייז ןופ לָאז סע טייקנייש עשיטעָאּפ לפיוו

 ןוא גנורעטכינסיוא ןעמוק זומ סע .סעיזוליא ןוא ןשינעדערנייא יו רעמ טשינ

 ,גנולפייווצרַאפ טימ ךיז טצענערג סָאװ ,גנושיוטנַא --- ריא טימ

 ּפָארַא טמענ רע ןעוו ,ןטקַארטנַא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ענייז ןופ םענייא ןיא ןוא

 : ױדנַאל טביירש ,עקסַאמ יד

 הקילב יד ןיױש ןצָאלג ןלײז עטלַאק יװ ןא

 .ײװ יװ טשיורעג טָאה סָאװ ,טרָאװ רעזדנוא זיא דנילב

 ה(קיטשרעד דָא ךיז טכַאגײב טנײה לעװ ךיא
 .ןײרַא לומ םעד ןיא רימ לױק ַא גָאייכ רעדָא

 (206 .ז ,"םימי ןביז רעביא.;

 -ןלַאפעג ןוא גנולפייווצרַאפ ,גנושיטנַא ןופ ןטנעמָאמ ןיא קידנעטש יו ןוא

 בוס ,ןרימילבוס וצ טײקנלַאפעג ןוא גנושיוטנַא יד יױדנַאל ךיז טלייא ,טייק

 ןיא ןענייז רַאפרעד .טייקשינוָאלק ןוא עינָאריא ,טָאּפש-טסבלעז ךרוד ןרימיליל

 טליּפש רָאנ טשינ ואוו ,רעדיל ךיוא ןַארַאפ ?ףרַאה ענעדלָאג יד, עירעס רעיז

 םעד ןופ לָאר יד ,רודַאבורט-טעָאּפ ןכעלצנירּפ םעד ןופ לָאר יד ױדנַאל

 .עלָאר יד טרישזרַאש ןוא ,טרידָארַאּפ רע רָאנ ,"טולב ןטסנייר ןופ ןַאמלעדַא;

 רעד ןיא סָאטַאּפ לפיוו ,גנורישזרַאש רעד ןיא ןַארַאפ רעבָא זיא רעיורט לפיוו
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 -- רעטרעװ ,עשירעכַאמלעטשנָא ,עכעליירפ ןענייז רעטרעוו יד .טייקשינוָאלק
 טסעשז רעד ,טגָאזעגסױרַא ןרעוו ייז ןכלעוו טימ ןָאט רעד רעבָא ,ךעלסעוװוָאטַאק

 רעיורט רעד .רעקירעױרט-לַאטַאפ ַאזַא ,רעטרינגיזער ַאזַא זיא ,ייז טיײלגַאב סָאװ
 רעד טימ זיולּב ,טסעשז טימ זיולב טקירדעגסיוא ןענייז טײקשיטעטַאּפ יד ןֹוא
 -עניא ןופ רעטכיד םעד זנוא רַאפ טקעלּפטנַא סָאװ ,עידָאלעמ רעכעלרעניא

 ןריזילַאוזיװ ןוא ןלָאמוצסױא ךיז עיזַאטנַאפ רעזדנוא טרילומיטס ןוא ,קיניײװ
 .רעטכיד ןופ טלַאטשעג עלַאעדיא עכעלרעניא סָאד

 ןענעײלסױרַא טשינ ןעמ ןעק רעדיל-ןוָאלק סױדנַאל ןופ טײקשיטעטַאּפ יד

 קימימ רעד ןופ ,הרוש רעד ןופ גנורינָאט רעד ןופ זיולב רָאנ ,רעטרעוו יד ןופ
 ןוא ןעגנורעדנע-ןָאט יד ןיא טרעּפרעקרַאפ ןענייז סָאװ ,עיצַאלוקיטסעשז ןוא
 ןטַאטיצ ךרוד ןזייװַאב וצ ךעלגעממוא זיא סָאד .חרוש וצ הרוש ןופ ןעגנַאגעגרעביא
 ןייז לָאז סָאװ ,םיטש ַא טימ רענעיילרָאפ ַא קיטיינ זיא םעד רַאפ .ריּפַאּפ ףיוא
 עכעלרעניא עלַא יד ןבעגרעביא ןוא ןגלָאפוצכָאנ גונעג קיגייב ןוא וויסערּפסקע
 :זַא טסואוועג טָאה רעזנוצ ךָאנ .ןטנעצקַא ןוא ןסנַאוינ עשידָאלעמ

 ,רעדיל עגײמ לכיב ןיא טגעײל ריא בױא

 ןבעגעגרעביא טשינ ךײא ןעמ טָאה עידטלעמ יד טא

 ,רעדירב עביל ,רעדליב עשיפַארגַטטַָאּפ יװ סָאד דיא

 ,ןבעל טלעפ סע רַאֹנ ,סיטכיר ץלַא ךיז טכַאד

 ךיוא רעבָא ,עידָאלעמ ןימ רעדנַא ןַא טניימעג ךיז טייטשרַאפ טָאה רענזוצ
 ,םעטסיס-ןטָאנ ןימ ַא ןפַאש טפרַאדעג טלָאװ ןעמ זַא ,ןגָאז טפָא טגעלפ ױדנַאל

 ןקיטכיר םעד טימ דיל ַא ןענעייל וצ רענעייל םעד רַאפ ןכַאמ ךעלגעמ לָאז סָאװ

 ,יּפָארט,

 ןעמענַאב םעד ןָא ,גנונָאטַאב רעטכע רעד ןָא דיל ַא תמאב זיא סָאװ ןוא

 ןופ טעטיטנעדיא עתמא יד טעיײטרַאפ זיא'ס ואוו ,קידָאלעמ עכעלרעניא יד
 טנעייל טסיזמוא טינ ? דיל ןייז ןופ טלַאהניא ןוא ןיז רעתמא רעד ,טעָאּפ םעד

 טלָאװ ךיא ,םענעגייא ןרעדנוזַאב ַא טימ רעדיל ענייז רָאפ רעטכיד רעדעי

 ,ןוגינ ןשיטסימ טעמכ ,טנָאזעג

 ףרַאד ,"גָאזע ַא סױדנַאל ןייטשרַאפ ןוא ןליפרעד ןענעק וצ טוג ידכ

 םעד טפיטרַאפ ןוא טכעלַאב סָאװ ,טסעשז םעד ןעז .ןעזרעד ןענעק םיא ןעמ

 ןוא .קיגַארט עכעלרעניא ןייז סױרַא טגנערב ,ןיז ןטלּפָאט ןייז םיא טיג ,גָאז

 ײטשרַאפ/ ,ָאילימוג רעטכיד רעשיסור רעד טביירש ,"דיל ןיא טסעשז רעטנוא;

 ַאזַא ,ןלַאקָאװ ןוא ןטנַאנַָאטנָאק ןופ בײלקּפָא ַאזַא ,גנולעטשעצ רעטרעװ ַאזַא ךיא
 ,ךיל סָאד טנעייל סָאװ ,רעד זַא ,םטיר םעד ןכעלעמַאּפרַאפ רעדָא ןרעכיגרַאפ
 ןעמענרעביא ,רעטכיד םעד ןופ ץזָאּפ רעד ןיא ןלעטש ךיז קידנליוו טינ זומ

 עיטסעגוס רעדָא גנוקריוו רעייז רעטנוא ןוא ,גנוגעװַאב-רעּפרעק ןוא קימימ ןייז

 ןשטנעמ עסיוועג רַאפ ןעק סָאד ."רעטכיד רעד סָאװ ,עקיבלעז סָאד ןבעלרעביא
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 -ײרשַאב עיונעג ַא סָאד זיא רעבָא ןתמא רעד ןיא ,עיצַאקיפיטסימ יוװ ןעגנילק
 ,רעדיל ענעי סרעדנוזַאב ןוא ללכב רעדיל ןענעייל ןופ טסנוק רעד ןופ גנוב
 ןָאט רעד רָאנ ,גנוטּפױהַאב יד טינ זיא רקיע רעד ואוו

 ,"ףרַאה רענעדלָאג רעד; ןיא ,רעדיל סױדנַאל ןענעייל ןופ ןפוא ַאזַא זיולב
 ןלָאמסיױא ךיז ,ןכירטש עלַא ןריזילַאוזיװ וצ ,ןעלמַאזוצפיוא ןכַאמ ךעלגעמ טעוו
 רעילב רעד ןופ דלָארעה םעד ,טלַאטשעג עשירעטכיד סױדנַאל ןעזרעד ןוא

 ןוא שזַאּפ םעד ,ןעיינילצוד ןופ טָאכיק ןָאד ןעיירטעג ןטצעל םעד ,גנוטכיד
 ןוא "טולב ןטסנייר ןופ ןַאמלדַא ןַא, ןופ ץנַאגעלע רעד טימ טָאה סָאװ ,לַאסַאװ
 ןופ ּפעלש םעד ןגָארטעג ,ןטצעל ַא ןופ טסעשז ןשיגַארט-שינָאריא םעד טימ

 םיא ןבָאה רעירפ סָאװ ,(ןלַארטש ןגיוא ענעדלָאג סעמעוו) ןיזיקרַאמא רעד

 ,ןלַאסַאװ טנזיוט ףעלע ןגָארטעג

 ,"שלעגיצ ןסייו םעד ןופ דיל סָאד, יו רעדיל ענױזַא ךרוד רָאנ טינ ןוא
 ,ןעזרעד יז ןעק רעדנילב ַא וליפַא זַא ,ךעלניישנגיוא ױזַא זיא טייקנייש יד ואוו
 עטרינימוליא ףיוא יו קיברַאפ-לדייא ױזַא זיא טייקכעלדליב עלַארָאטסַאּפ יד ואוו
 ,רעדיל ערעדנַא יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןסנַאמָאר-רעטיר עטלַא ןופ ןטּפירקסונַאמ
 טגָאלש ױדנַאל ואוו רעדיל יד ,ענעטָאשעגסױרַא לברַא םעד ןופ טשרמולכ יד

 ןופ עזָאּפ רעד ןיא ,, ךיז ןלעטש םעד ךרוד ןעמ טעװ ,רעביא קזוח טימ ןיילַא ךיז
 סױדנַאל ןופ "ןטָאנ; יד קירעהעג יוװ ןענעייל םעד ךרוד ןעמ טעוו ,"רעטכיד םעד
 יוװ ַאזַא ,ןלָאמסיױא זדנוא רַאפ טלָאװעג ךיז טָאה רע יװ ַאזַא ןעזרעד םיא דיל
 טָאה רע יו ַאזַא ,ןלעטשרָאפ ןוא ןלעטשרַאפ זדנוא רַאפ טלָאװעג ךיז טָאה רע

 ןופ לָאר רעד ןיא םיא ןעזרעד --- ,ןביילב שינעכעדעג רעזדנוא ןיא טלָאװעג

 ,םעד
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 קינייװ רעייז ןבירשעגנָא ,ױדנַאל טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 סָאװ ,רעטקַארַאכ ןוא ןָאט ןיא עשיגעלע ,רעדיל עכעלטע יד ןופ רעבָא .רעדיל

 רעדיוו ךיז טװאורּפעג טָאה ױדנַאל זַא ,ןעז ןעמ ןעק ,ןבירשעגנָא ָאי טָאה רע
 עסעוורָאב טימ ןלעטש ךיז ןוא עניב רעד ןופ ןיײגּפָארַא ,דרע רעד וצ ןרעקמוא
 :דרע רעטעקַאנ רעד ףיוא סיפ

 ןעגנַאגעג טלעװ ןיײמ ךרוד ןיב ךיא
 ןטלדײאעגסױא ןַא רעהעג ַא טימ
 .ןגױא עקידנעעז טשינרָאג טא
 ,קיסיײרד ןוא סקעז ןצניינ לָאמגײא טשרע
 קילב ןײמ ןָאטעג בײה ַא ךיא בָאה
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 ס1ױזַא ןעזרעד ךיז רַאפ בָאה חט

 :ןעלמרומ ןיא ץלַא ןטלַאה ןפיל עגײמ זַא

 ,עניד ,עכעלרעדגנואװ ן כב ַאז ןעגַארַאּפ

 .טימעג ןײד רעטכײל טרעװ יײז ןטסעזרעד

 סױדנַאל ךָאנ ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,תורוש עכעלטע עטצעל יד ןופ ןוא
 טינ דיל ַא לָאמ סָאד ,דיל יײינ ַא ןבייהוצנָא גנַאלרַאפ םעד ךיוא ןעמ טעז ,טיוט

 דיל ַא ,"ןכַאז עכעלרעדנואוו ךיוא רָאנ ,"רעטרעוו עכעלרעדנואווק ןופ רָאנ
 ,טעטילַאער רעמ ןופ דיל ַא ,ןעמטיר ערעטיירב ,ערעשיטסַאלּפ ,עקידתושממ ןופ
 :גנוטכַארטרַאפ רעד ןיא קידלכה ךס ןוא ןָאט ןיא שיגעלע

 ךרע רעד ןופ לקניִװ רעדעי טמעטָא סע
 !עביל ןוא סַאה :םעטָא ןקידעבעל טימ
 ךרע יד ךיא טָאה ױוַא ,םי רעד יװ ןוא
 םי רעד יװ ,סולפוצ ַא ןוא סולפּפָא ןַא
 רעזדנוא ןופ ךַאלפרעביױא רעד ךיז טגעװַאב
 רענעדָאלַאב
 שה קי ךלחמ חדשה ןששח חיה ךרע רעקידמעטָא-רעטש

 זיא "דרע רעקידמעטָא-רעוװש רענעדָאלַאב רעזדנוא ןופא רעבָא דיל סָאד

 ,ןקידנערַאפ וצ ןעוועג טרעשַאב טינ ןױדנַאל ןיוש

)1929( 
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 טעָאּפ-יטנַא ןוא טעַאּפ -- ןרעּפלַאה בייל-חשמ

 עיזעָאּפ רעשידיי רעד רַאפ גנוטיידַאב רעסיורג סנרעּפלַאה בייל-השמ ןגעוו

 גנונעקרענָא ךס ַא ןגָארקעג טָאה רע .תוקפס ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ןענייז

 רעד ןיא ,זיא רע טניז רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע יד ןיא ךיוא ןוא ןבעל םיימ

 -סַאיזוטנע ןייק טלעפעג טינ ןבָאה ,טלעוו רעד ןופ קעװַא ,רָאי 46 ןופ רעטלע
 ,רעבָאהביל ןַארַאפ טנייה ךָאנ ןענייז סע .רעדיל ענייז ןופ ןעגנוצַאשּפָא עשיט

 ןשידיי ןטסערג ןרַאפ םיא ןטלַאה סָאװ ,דיל ןשידיי ןופ רעפַאש ןוא רענעק

 רע זַא ,ןגָאז וצ אמזוג ןייק טינ סיוועג זיא סע ןוא .טייצ רעזדנוא ןופ רעטכיד

 עסיורג זיולב ןגייא ןענייז סָאװ ,תולעמ ךס ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה

 | ,רעטכיד

 םענעי ןופ ליפ ױזַא טַאהעג טינ רענייק רשפא טָאה עיזעָאּפ רעזדנוא ןיא

 סטיק ןַאשזד רעטכיד רעשילגנע רעשירעלָאמ ןוא רעלעוסנעס רעד סָאװ ,ףָאטש

 -יור םעד ,"ץרַא; םעד .רוד-ןב ןקידתוינחור רעמ ןייז ,ןילעש ייב טנָאמעג טָאה

 טָאה ,ןילעש ייב טנָאמעג טָאה סטיק סָאװ ,רמוח ןטשטנעבעג םעד ,לַאירעטַאמ

 טערקנָאק קידנעטש ןענייז רעדיל ערעסעב ענייז .רתוהו יד טגָאמרַאפ ןרעּפלַאה

 רעדָא ,שיטסירוטַאקירַאק יו ,טרישזרַאש יװ ,ןטלַאטשעג ענייז ,שירעלָאמ ןוא

 ,טייקידעבעל רעייז טימ רָאנ טינ סיוא ךיז ןענעכייצ ,ןייז טינ ןלָאז ייז קסעטָארג

 ןעוועג זיא ,בגַא ,ןרעּפלַאה .טעטילַאטיװ רעשילַארטַאעט ןימ ַא טימ ךיוא רָאנ

 -עט םעד טכַארבעגנײרַא זדנוא ייב ןבָאה סָאװ ,עקינייו רָאג יד ןופ רענייא

 ןקידוװעליּפש רָאנ טינ ןוא ,ןקסעטָארג-שירעליּפש םעד ,ןקסעטָארג-שילַארטַא

 ,קיריל רעד ןיא טנעמָאמ

 -טנַאװמַא טימ "ןעגנַאלרעד; טנָאקעג ךיז דיל ַא ןיא טָאה בייל-השמ

 טָאה ןענרעּפלַאה זיב .טײקשילַאוטַאעט רעשיגַארט-טכע לָאמוצ ןוא רעטמירקעצ

 שירעלָאמ-קסעטָארג ױזַא טגַאװעג טינ רענייק עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא

 -שינואלק ױזַא רעדָא ,ןריטערטרָאּפ-טסבלעז ךיז (קיסעמ-ָאסַאקיּפ טינ רעיש)

 :ליּפשייב ןייא זיא טָא .רע יוװ דיל ַא ןיא ןזייוװַאב שיגַארט

 ,רענירג רעד דרָאב ןײמ טימ ןציז לעװ ךיא

 ;ץַאט רעגעדלָאג רעטסופ רעד ןגעקמטנא

 רעטומלרעפ ןפ לפעק'גנירעה סָאד ןוא

 ...לאל ןצרַאװש ןײמ ןיא ןצנַאלג טעװ

210 



 ךָאנ טָאה ןענרעּפלַאה ןַא ,ןגָאז וצ אמחוג ןייק טינ סיוועג זיא סע ןוא
 ןופ רענוד ןוא ץילב ,ץיה ןיא ןגיטשעגרעבירַא טינ זדנוא ייב רענייק לייוורעד
 -ולבלופ רעד ןיא רעדָא ,ליטס ןופ טעטילַאניגירַא ןוא טייקיברַאפ ןיא ,טרָאװ

 טשינ לָאז; ןעמ ואוו זַא ,ןגָאז ָאי ןעמ ןָאק םיא ףיוא .הרוש רעד ןופ טייקיט
 יד רַאפ סָאװ ,טינ שודיח ןייק רעבירעד זיא סע ."טולב ןייג טעװ ןָאט טינש ַא
 ַאזַא ןעועג זיא רעדיל סנרעּפלַאה טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע יד ןעמעוו ייב
 עני רעדיל יד םויה-דע ןלָאז ,גנובעלרעביא עקידנדײשטנַא שממ ,עסיורג
 ,גנושַאררעביא ןופ ליפעג ןבלעז םעד טימ לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןענעייל

 ,לָאמ ןטשרע םייב יוװ ,גנורשדנואווַאב ןוא דיירפ

 -- ךָאד ןוא
 ןעק ,ןענרעּפלַאה ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,האנה ןוא דיירפ רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןיא ןארַאפ .שפנ'תמגע ןוא קיטייװ קיצניו טינ םיא ןופ ןבָאה ךיוא ןעמ
 ןַא ןופ ליפעג ַא סױרַא לָאמוצ טפור סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןפַאש סנועּפלַאה
 ןפַאש ןייז טָאה "טכילרעדנואוע םעד טימ ןעמַאוצ .ןדָאש ַא ןופ יוװ ,רעװנָא
 רעד ףיוא "תישארב, ןייק לָאמנייק טלָאװ סע יװ ,סָאַאכ רעקיטש ,ךשוח ךס ַא

 ,טײקיצַארט ַא וצ טפָא רע טייגרעד טײקשירַאטנוב ןייז ןיא .ןעוועג טינ טלעוו
 ךָאנ דיל ןענרעּפלַאה טנעייל ןעמ זַא ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ רעביא ןכַאז טרעק סָאװ
 -ַאדנַאװ, ןייז ןופ ןרעװ טפעלּפעג טפָא יזַא טקנוּפ ןעמ ןעק ,ךוב ךָאנ ךוב ,דיל
 ןייז ןופ טניוטשרעד טרעוו ןעמ יװ ,ןכאז ןרעטשעצ ןקידנוויכב ןייז ןופ ,"םזיל
 ,טייקשירעפעש רעקיטכעמ

 ,ןגאז ןצ ֹוזַא ,טײקצנַאג ןייז ןיא ןפַאש סנרעּפלַאה ןגעוו טכַארט ןעמ ןעוו

 רע טָאה יז ךרוד סָאװ ,טנעװ עדנילב ײלרעלַא יד ךיז ּרַאפ טעז ןעמ ןעוו
 ןעמ ןעוו ;("רעקיוּפ-ןסַאג רעד, עז) "ןסייבכרוד ןוא ןסיירכרוד, ךיז ,טלָאװעג
 געו םעד ףיוא ,םיא רַאפ ךיז ןבָאה סָאוװ ,גנולפייוצרַאפ ןופ ןטנורגּפָא יד טעז
 -שָאק ןוא רעדליב-קערש עלַא יד טעז ןעמ ןעוו ,טנפעעג לָאמ ןייא טינ ,םענייז

 ןעק ןעמ -- ןעגנאגעגפיוא םיא רַאפ ןענייז סָאװ ,ןעגנואעז-טכַאנ, יד ,ןרַאמ
 ,תונכס יד ןייטשרַאפ וצ ןָא ןעמ טבייה ,"ןשע תורמתו שאו-םד, טימ ןגָאז תמאב
 .ןענַאטשעג םיא רַאפ ןענייז סָאװ

 טָאה רע ,גנַאג סנרעּפלַאה ןיא סקידתונכס סעּפע ןעוועג ךעלקריוו זיא סע
 ןפיוא ןטָארטעגפױרַאק ,קורדסיוא ןַא סיקסווָאקַאיַאמ קידנצונ ,לָאמ ןייא טינ
 ,ןיילא ךיז ןגעק ןעגנאגעג לָאמ ןייא טינ זיא רע ,"דיל ןייז ןופ לגרָאג

 -כעמ ןופ ,םוב-םוב ןשירעקױּפ-ןסַאג ןוא םורב ןשירעב ןופ רעטכיד רעד
 יוזֲא טייצ ןייא טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד ;טרָאװ ןופ ןצַאט יד ןיא ץעז ןקיט
 טניימעג טָאה סָאװ ,"טארב שַאנ, ַא ןוא "טָאי; ַא יוװ ןטליג טלָאװעג קרַאטש

 ַאיטסארט, א טימ -- "מעשַאנ ָאּפ, ןדיירפיונוצ םלוע ןטימ ךיז ןעק רע זַא

 ןורעפ עקיכליה ןוא עקרַאטש עניזַא ןיא טָאה סָאװ ןוא -- ?ירעטַאמ יָאווט
 -ויפ ןקיבייא, ןייז רַאפ ?טנעגילעטניא םעד ,רעשערד ןזַארפ, םעד טמַאדרַאפ
 לופ ,"ןיילַא ךיז ןיא ןשינעלבירג , טימ לופ ןעוועג ןיילַא זיא --- ?יירדעג רעג
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 ןטלַאה ןייא טימ ,טייקטרידיצעד:טינ רעשיטעלמַאה ןימ ַא סעּפע טינ רעיש טימ
 ךיז; זיא ןעמ ןרָאװ ,"רָאה רעד ףיוא .,טגָאז ןעמ יװ ,טרָאװ סָאד ןגעוורעביא;
 ."רָאלק טינ ןיילַא

 -רַאפ ,שירעטכיד) טָאה סָאװ ,רעטכיד רעד ,בייל-השמ "רעקרַאטש; רעד
 רענייז דיל ןייא ןיא טינ טָאה ,ןזייא ןוא לָאטש ,רבג ַא יו טמשעג (ךיז טייטש
 רע ןוא "קנַארק ןברַאטש םוצ זיב זיא ןבעל; ןייז סָאװ ,ףיורעד טגָאלקעג ךיז

 ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טינ סייווש

 ןפַאש סנרעּפלַאה ןיא סטזילעגסיוא טינ שיגַארט סעּפע ןַארַאפ זיא סע
 -עגַארט ַא ןופ ךיוא רָאנ ,רעקיגַארט .ַא .ןופ רָאנ טינ ןעוועג םיא ןיא זיא סעּפע
 ןעמונעגכרוד ןעועג טינ ױזַא רענייק זיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא .עיד
 ןרעּפלַאה יו ,"טסגנַא-סנבעלק ןפור ןטסילַאיצנעטסיזקע יד סָאװ ,םעד טימ

 רעד טימ ןסָאלשעג דנוב; ַא טפָא שממ לעוּפב טָאה רע --- וויטַארוגיפ רָאנ טינ
 םיא ןיא "טייקנרױלרַאפ, טָאה שירָאפַאטעמ רָאנ טינ ןוא ,?טייקנגָאלשעגרעדינ
 ."ןגירשעג ןוא טנייוועג ,

 ןוא םזיליהינ ַא וצ ןעגנַאגרעד טייצ רעד טימ רע זיא םזימיסעּפ ןייז ןיא
 רעד סָאװ טימ ץלַא ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָא סיעכהלד-וצ ןטלפייווצרַאפ ַא טימ טָאה

 טימ ,.דרע רעד ףיוא ןבעל סָאד ןקיטכערַאב רעדָא ,ןעניזַאב טוואורּפ שטנעמ
 עקידרעטעּפש ענייז ךס ַא ןיא ,רע טלעטש טײקיטליגטנַא רעקידנסיײרצרַאה
 ,ןעגנוזייל זיא-סע-ערעסָאװ רַאפ ןטייקכעלגעמ עלַא רעביא ןכייצ-ןיינ ַא ,רעדיל

 ,ןעגנוזיילסיוא רעדָא
 ,עיסימ רעייז ןופ ץנעסעטניווק יד ךעלנייוועג זיא ןטעָאּפ ערעדנַא רַאפ סָאװ

 ,תוומה-םס ןעוועג טפָא ןענרעּפלַאה רַאפ זיא ,תוממורתה רעייז ןופ לַאװק רעד
 .שיגרעגרע ןופ לַאװק א

 יו ןעזעג עיזיו רעשיטעָאּפ ןייז ןיא ךיז טָאה ,לשמל ,בייל-ינַאמ ביוא

 ןופ לגָאל ןיא טייקנייש טגָארט; סָאװ ,?יולב ןטקנעבעגסיוא ןופ רעטיר, םעד
 ַא ןיא טייקכעלרעייפ רעשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ טָאה קיווייל בוא ,?טרָאװ
 טיײקנײש-לַא ןכוז לעװ ןוא ךוז ךיא ןוא טכוזעג בָאה ךיא; :ןעוועג זירכמ דיל
 ןָא תישארב ןופ טינ רעיש טָאה סָאװ ,בגָא ,ללכ ַא -- "ךַאז רעדעװטעי ןיא
 ןקיזָאד םעד ןרעּפלַאה טָאה -- אדבוע סטעָאּפ םעד ןופ םצע רעד יװ ןטלָאגעג
 רעשיגַארט ןייז ןופ רקיע עמַאס םעד יו טלעטשעגקעװַא ןכוז-טייקנייש ןופ ללכ
 : טעָאּפ ַא יו עמעליד

 -- ןײלַא טשינ ךיז לגנַאר ךיא לפיװ ןוא
 . תיש ןוא ןײר זיא סָאװ סָאד רָאֹנ ןעז ןצ
 ,קידלסע זיא סָאװ סָאד רָאג אקטד ךיא עז
 ,הימש ַא הלבנ עטליופרַאפ יװ יוזַא
 זײּפש ןרעװ וצ ןוז רעד ןיא טרַאװ סָאװ
 ...זײמ רַאּפ ןוא ןגילפ ,םירעװ רַאפ
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 סָאד ."םזילַארוטַאנק ןופ עגַארפ ַא זיולב יװ רעמ זיא ,ךיא ביולג ,סָאד
 ןעוועג טינ זיא סע .,טייקידחרירב-תיל רעשיגַארט ןופ עגַארפ ַא רקיע רעד זיא
 ביײהנָא עמַאס םייב ךָאנ טָאה ןרעּפלַאה ןעוו ,ךיז ןעשטשעיּפ שיטעָאּפ םתס ןייק

 : טגָאלקעג ךיז ןפַאש ןייז ןופ

 המשנ ןײמ ףיױא וד רעקיױה
 ,ןײשיהנבל ןיא טעמוא
 קיבײא ףיוא ױזַא רימ זיא טוג
 ...ןײז ןצ רענעלַאפרַאפ ַא

 .טעָאּפ ַא ןייז םצע ןייז ןיא סלַאטַאפ ,"סנלַאפרַאפ; סעּפע ןעוועג זיא סע
 לָאמניײק; םיא ןבָאה ,דיל ןקיבלעז םעד ןיא רע טגָאז ,"ןעגנילק סָאװ דייר, יד

 ."טכַארבעג טסיירט ןייק טינ

 "ּפמֹול ַא ןופ הליפת; רעד ןיא ןרעּפלַאה ךיז טָאה עקַאט רַאפרעד רשפא

 ןבעגּפָא םיא ןוא טנַאלַאט םעד ןעמענוצ םיא ייב לָאז רע זַא ,טָאג ייב ןטעבעג
 -ייו ןסיררַאפ ּפָאק, ןטימ ,אמתסמ ,רעסעב ךיז טסַאּפ סע ןעמעוו רַאפ ,טנוה ַא
 ?טכַאנ רעד ןיא ןעיִאװ ןענ

 ןייז ,קידניצקה-לכ-ולכ וצ ןעוועג טּפָא זיא עיזיוו עשיטעָאּפ סנרעּפלַאה

 "עג גנוקידירפַאב ןוא טסיײירט קינייװ וצ ןעניז ןרעפיט ןיא םיא טָאה ןפַאש
 ןעוועג טינ ,ללכב ןפַאש םצע םעד ןוא ?טנַאלַאט, ןגעוו לָאז רע זַא ,טכַארב

 לָאמַא ךיז טָאה רע יװ ,"םערָא ןרעטנוא הכמ; ַא ,הללק א ןגעוו יו ןטכַארט

 ,טקירדעגסיוא
 ךשמב .טעָאּפ םעד ןגעק ןרעוו וצ טרעהעגפיוא טינ רעבירעד ךיז טָאה רע

 סעּפע .עיזעָאּפ טימ ,טעָאּפ ןטימ םורַא בייל-השמ ךיז טגָאלש ןפַאש ץנַאג ןייז
 טינ רעיש -- ציֹועָאּפ יד ןפַאשּפָא רָאנ ,ןפַאש טינ ןעמוקעג טלָאװ רע יװ
 ,רעטכיד-יטנַא רעשיטּפילַאקָאּפַא ןימ ַא סעּפע

 טפָא ױזַא ךיז טָאה ןרעּפלַאה סָאװ ,םעד ןיא זיולב טינ טייג סע ןוא
 טשינרָאג (ןייז) יירעטכיד רעד ייב טסיװעגּפָא ןבעל ַא, טָאה רע זַא ,טגָאלקעג
 ןגָאלק טרָאס ַאזַא "ודלַאה ןפיוא קירטש א יו (םיא) טגיל סָאװ ,ץלַא טימ

 ַאזַא ןיא ןעמ ןעק (ךיז ןעלדנח ןפור רָאג סָאד ןעמ לָאז רשפא רעדָא) ךיז

 רעבָא זיא ןרעּפלַאה .רעטכיד ערעדנַא ייב ךיוא ןעניפעג םערָאפ רעדנַא רעדָא
 ןטלפייווצרַאפ ַא סעּפע טימ ליוו רע ואוו ,רעדיל טָאה רע .רעטייוו ןעגנַאגעג
 רעדָא ,גנוטכיד ןופ טרעװ םעד ןגערפּפָא ןוא ןריטידערקסיד סיעכהלדוצ
 :?ףױרַא למיה םוצ סרעטייל ןופ תוישעמ/, יד וצ זיב טעה -- ללכב גנוטכַאד

 ףיוא לביב ַא ןפע ךיא זַא סָאװ טא

 ,ףיױרַא למיה םוצ סרעטײל ןפ ףוישעמ ןופ

 ןיול יד טרעּפכורפַאב (ףָאלש ןײמ ןיא) ץנַאװ יד זַא
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 .סיורג תוובל עצנַאג יװ רעײא טגײל סָאװ
 שובנרָאד םײב חשמ זַא סָאװ טא
 ,שוילעּפַאק םעד טינ -- ןָאטעגסױא טָאה
 רימ סָאד טגָאז סָאװ -- סעטיבָאשט יד רָאנ
 ריִט יד (רוכיש ַא יװ) טכוז סָאװ םלוג םעד
 ...ןײלַא ךיז וּב

 -לַאה טָאה "סרעטייל ןופ תוישעמ, טימ "לביב, רעד ןגעוו רָאנ טינ ןוא
 רעייז םעד ןיא .עיזעָאּפ רערעלוקעס רעד ןגעוו ךיוא רָאנ ,טדערעג ױזַא ןרעּפ
 ןוז ןקיצנייא ןיימ וצ טדערעג ךיא בָאה סָאדע דיל ןקידשפנה-ןובשח ןטסנרע

 :רע טביירש ,"טינ םענייק וצ רעמ ןוא ליּפש םייב

 לָאטש ןטרַאה ןופ ןשינעטער ןריצירבַאפ (.ט .א --- ןטעָאּפ יד) ײז
 ןײציעּפלַאמ רעטנוא יװ ,סע טנפע עמ ןעװ ,ןכליה לָאזיס
 -- ןײש זיאיס זַא ןענײמ ײז .סוג עלױה ַא
 -- לעג ןַארּפַאז יװ ריש ןענײז סָאװ רעמּפ טימ
 לעטש רעדמערפ ַא םורָא טכַאגײב טגיה יװ ךיז ןעײרד וצ
 ,ריט ַא טימ טורָאּפ ןופ זױה ַא יז רַאפ זיא סָאװ ,טרָאװ םעד םורָא
 --- .ןיא ךרוד ץיײרַא לָאז עמ
 -- זיומ ןא ץַאט ַא יװ לָאז עמ ,ריט ַא טימ ןטניה ןוא
 סיורַא קירוצ

 .ןײרַא לָאמַאכָאנ ווא
 (ײז טיבײא ןעק ענעבירשעגפיוא סָאד ןעגײמ יײז
 טמערַאװ סָאװ טז רעד ןפ טײקידנור טימ ןָא סָאד טוט ועמ ןעט

 ...סערד טא זײא

 ערעדנַא עלַא טעמכ ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןבירשעג ןרעּפלַאה טָאה ץלַא סָאד ןוא

 עמַאס יד ןעוו ,דיל םוצ ,טרָאװ םוצ הריש ןעגנוזעג ןבָאה רעטכיד עשידיי

 רענרעדָאמ רעד ףיוא טקוקעג ןבָאה רעטכיד עשידיי יד ןשיווצ עטסקידנטײדַאב

 ןעוו ןוא ןפַאש ןשידיי ןזעיגילער ןופ ךשמה ַא ףיוא יוװ ,עיזעָאּפ רעשידיי

 טרימַאלקָארּפ טָאה -- ןיקוויר .ב -- רעקיטירק רעשידיי ןייא סנטסקיצניוװ

 .?ףעיגילער םוקמב, א רַאפ רוטַארעטיל עשידיי יד

 ןַא ןָאט רעשימעלָאּפ ַא ןַארַאפ תורוש עטריטיצ-ןביוא יד ןיא זיא סיוועג

 רעבָא זיא סע .טייצ רענעי ןופ ןעגנומיטש עשיטעטסעדיטנַא יד ןופ גנַאלקּפָא

 עשיטסיקניל סנרעּפלַאה טימ ןָאט וצ טָאהעג טָאה סָאד זא ,ןעניימ וצ תועט ַא

 ןייז ןופ קורדסיוא ןַא ןעוװעג זיא סָאד זַא ,טרעקרַאפ רעדָא ,סעיצַאטנעירָא

 ַא ןעװעג זיא סע .םֹזינומָאק ןיא גנושיטנַא ןייז ךָאנ ?טייקנגָאלשעגרעדינ,
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 םיא ןיא ןעוועג זיא סָאװ סעּפע טינ רעיש ,ןעגנוגייצרעביא עקיכות ענייז ןופ לייט

 ןעו ,ןטייצ יד ןיא וליפַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג םיא ייב זיא סע .שינַאגרָא

 טָאה ןפַאש ןייז ןעוו ,?קרָאי-וינ ןיא; ךוב ןופ רעדיל ענייז ןבירשעג טָאה רע

 יד טָאה רע .גננואילבעצ רעטשרע ןַא ןופ טייקשירפ יד טַאהעג ךיז ןיא ךָאנ

 "גוט; סָאװ ,ןפַאש םענעגייא ןייז ןגעק טלעטשעגסױרַא ךיוא תונעט עבלעז

 יד ןליפַא זַא -- טהנעטעג רע טָאה -- ?טכיל, ןייז ?טרָאװא ןייז םיא סָאד

 7? סױרַא טינ טכיל (םעד) בילוצ ץעגרע ןיא ןעק זיומ

 לָאז רע ,טעָאּפ ַא ייב ןענָאמ ןוא ןעמוק וצ ךייש טינ יאדווא זיא סע

 שרעדנַא טינ לָאז רע ,ןכַאז וצ גנואיצַאב עקיביולג ,עוויטיזַאּפ ַא ןבָאה אקווד

 .ריא וצ ןענמיה ןעגניז ןוא "םימשה תב/ עטייוצ ַא עיזעָאּפ רעד ןיא ןעז יװ

 ןרעּפלַאה יו טעָאּפ ַאזַא ייב "טכיל; םעד ,"טרָאװ; םוצ גנולעטש אזַא רעבָא

 וצ גנואיצַאב עשיטסיליהינ ַאזַא זַא ,ךעלגעמ טינ ןיא יצ .בייחמ סעּפע וצ זיא

 רָאנ ,טסייג םעד ףיוא רָאנ טינ ןפורּפָא ןעוועג טייצ רעד טימ ךיז לָאז גנוטכיד

 -לַאה ןופ טײקצנַאג רעד ףיוא ,טייקשיטעָאּפ רעד ףיוא ,םרָאפ רעד ףיוא ךיוא

 ןופ טקַא ןַא ,וויטיזַאּפ זיא סָאװ סעּפע טנורג ןיא ךָאד זיא ןפַאש ? קרעוו סנרעּפ

 "יהי; םעד ןיא ,?טרָאװע םעד ןיא ןביולג םעד ןָא .םזַאיזוטנע ןֹוא עיצַאריּפסניא

 ןפַאש ןופ טקַא רעדעי ןוא ןרעוו טנַאקעג טינ רוא ןייק רשפא טלָאװ ,"רוא

 ."בוט יכ; םענעגייא ןייז טגָארט

 ןטעָאּפ עלַא טינ .השודק עליוה ןייז ףרַאד עיזעָאּפ זַא ,טינ טניימ סָאד
 ,לוטיב ןופ ,עיצַאגענ ןופ ןוויטָאמ ףיוא טיובעג ןייז ןָאק עיזעָאּפ .ןריציזומ
 ,ללב רעד תמא ָאי זיא עיזעָאּפ ןגעוו .טָאּפש ןופ ,לפייווצ ןופ ,גנורעטסעל ןופ

 ,עניירמוא ןופ טּפעש יז .דמערפ טינ ריא זיא ,ךעלשטנעמ זיא סָאװ ,ךַאז ןייק זַא
 ןַא ריא רַאפ זיא עזָארּפ עטסלפש יד וליפַא ,ןלַאװק ענייר ןופ יו טוג ױזַא

 טכַאמעג "עזָארּפ, ןופ טפָא ױזַא טָאה סָאװ ,ןילַא ןרעּפלַאה ,היארהו ,ןינע
 ,טייקיסעמקעווצ ןוא טרעװ םענעגייא םעד ןיא ןעלפייווצ סָאד וליפַא .עיזעָאּפ
 עמעט רעד ףיוא ןעגנוועג טָאה טעָאּפ ןייא טינ .רעטכיד ןרַאפ ףָאטש זיא
 ."למע יגא ימל;

 רעייז ףיוא ךיז ייז ןגָאלקַאב רָאנ טינ .רעטייוו ךָאנ ןטעָאּפ ןעייג טנייה

 ןעמונעגכרוד זיא עיזעַאּפ וצ ןוא טעָאּפ םוצ גנואיצַאב עצנַאג רעייז רָאנ ,לרוג

 .טרָאװ ןיא ןביולג רעייז טינ רעבָא טרענימ סָאד .קזוח וליּפַא ,עינָאריא טימ

 טרּפ ןיא ָאוינ רעטסכעה רעד ףוא דיל רעייז ןטלַאה וצ טינ ייז טרעטש סָאד

 -סיימ ןעמ טניפעג רעקינָאריא יד ןשיווצ דָארג .טייקטריניּפַאר ןוא םרָאט ןופ

 ,םרָאפ ןופ ןטסינָאיצקעפרעּפ ,טרָאװ ןופ סרעט

 ןופ בצמ ןשימָאק-יגַארט םעד םורַא ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ ןַארַאפ ןענייז סע

 עשיריל עכעלרעדנואו טיובעגפיוא טפַאשלעזעג רעקיטניה רעד ןיא טעָאּפ

 "ףינָאריא עשיטנַאמָארק יד .רעדיל עשינָאריא ,עניד ןבירשעגנָא ,ןליּפש-ןקסַאמ

 ,טטכישעג -"וטארעטיל רעד ןיא םש א ,טסואוואב יוװ ,טָאה ללכב
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 "עגסיוא ןגעק ןריטלָאװער ןלָאז ןטעָאּפ זַא ,סעיינ ןייק טינ ךיוא זיא סע
 ןלָאמוצרעביא ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז ייז זַא ,טײקשיטעָאּפ ןופ ןפירגַאב ענעשָארד

 "וקע ,רעטמולחרַאפ ,רעטרַאצ ַא יו טעָאּפ ןופ דליב עטערַאּפַארט עצנַאג סָאד
 ןפורעגנָא טָאה יקסווָאקַאיַאמ רעטנָאמרעד ןיוש רעד יוװ ,"רעקיריל רעװַארעשט
 ייב יו זדנוא ייב ,ןטעָאּפ עקידנריטלָאװער עקיזָאד יד ,?טעָאּפ ןשיטעָאּפ, םעד
 ,ךעטסָארּפ סָאװ ןדער וצ טימַאב ךיז רעדיל ערעייז ןיא ןבָאה ,םלועה תומוא יד

 ןוא ,רעקידנריקָאש ,רעקידעכָאװ ,רעשירעליואוו סָאװ ,רעטעװעטרַאהרַאפ סָאװ
 ןענרעּפלַאה ייב וויסערּפסקע ןוא ,שירפ ןוא יינ ױזַא זיא סָאװ ,םעד ןופ ךס ַא
 "רעקיריל ןוװַארעשטוק; םעד ןגעק טלָאװער ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ ןעמ טָאה ,ןײלַא

 .עיזעָאּפ "רעווַארעשטוק; רעד ןוא

 -לָאװער ,ןשינעגערפּפָא עלַא יד וצ .םעד ןופ רעטייוו ןעגנַאגעג רעבָא זיא רע
 סָאװ ,טעָאּפ ןגעוו רעדיל עשינָאריא ןוא ןשינעכַאלּפָא עטריניפַאר ,סָאדַאװַארב ןט
 -נַאפ ןעמולב ןוא טייצ-גנילירפ ןופ טעװ רע תעב ,ןרירפרַאפ יינש ןיא, טעוו

 םיא ייב זיא ,"יליגניג, דיל ךעלרעדנואוו ןייז ןיא טגניז ןרעּפלַאה יװ ,"ןריזַאט
 עיזעָאּפ זַא ,שינעדערנייא יד רעדָא ,ןביולג רעד ןעמוקעגוצ טייצ רעד טימ
 ,שינעדנעלברַאפ ַא זיא יז זַא ,ןינע רערשכ ןייק ןצנַאגניא טינ ץעגרע זיא ללכב

 ןשטנעמ ןפיוא סעיזוליא ןופ ץענ ַא ןפרַאוװרַאפ טפלעה יז זַא ,שינעריפרַאפ ַא

 יד ןקעדוצ ןעמ ליוו טייקנייש רענעפַאשעג רעד טימ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע
 ."טייקידנואוו; יד ןלעטשרַאפ ןעמ ליוו ?טייקידנור, רעד טימ זַא ,טייקסואימ

 ךיז ןיא ןרעּפלַאה ןיוש טָאה עקנילבערט ןוא קענַאדיַאמ רַאפ ךָאנ גנַאל
 עשידיי טגָאלּפעג ןברוח ןופ געט יד ןיא טָאה סָאװ ,ליפעג-דלוש סָאד ןגָארטעג
 ךיז טקידנערַאפ ,גנישטניל-רעגענ ַא ןגעוו ?טולַאס; דיל טמירַאב ןייז .ןטעָאּפ

 ןופ "קנַאטשעג-רעיורט םעד; רעטכיד םעד ןגעק ךורבסיוא ןקידנרָאצ ַא טימ
 ךיל ַא ןטכַארטרַאפ טלעטשעגרעדינַא ןטייוו ןופ, ךיז טָאה סָאװ ,טלעוו רעד

 :?ךיז רַאפ ןוא טלעוו רעד רַאפ

 ,גײװצ ןפ ץכערק רעד טינ זיא'ס --- ריד גָאז ךיא ןוא
 ,גײצעגרעּפַאלק ןצנַאג ןטימ ,קירטש רעד טינ
 ,בײרטעגטניװ ןיא לרעדעפ סָאד טינ
 ,בײל םוצ ןפעלקוצ ךיז טמַאזַאּפ טָאה סָאװ
 ,טלעװ רעד ןופ קנַאטשעג"רערט סָאד -- וד רָע
 ,טלעטשעגרעדיגַא ןטײװ ןופ ךיז טָאה סָאװ
 ,ךיד םייב סעגעשעק יד ךרוד טגעה יד טימ
 .ךיז רַאֿפ וא טלעװ רעד רַאפ דיל ַא ןטכַארטרַאּפ
 ןעּפָאש רעמזעלק םעד ףיוא-קעװ ,רעסעב ײג
 ףעק רע בױא ,ןָאט עכוילפ ַא רע לָאז טא
 ןעז ןעמ לָאז וא ,לסיב ַא רענעט טימ
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 ,קיגירדג'לכ ַא ךיוא זיא ױג ַא זַא

 ..י םיחמ -- טולב ןסָאגרַאֿפ ןצ ףרַאד ןעמ רעװ

 -קָאװשט ןטכעלש ןקידנוויכב ןטצעל םעד וצ זיב) בייל-השמ ליפוצ זיא סָאד

 זיא סָאװ ,םזיקניל ןייז וצ זיולב ןענעכערוצ ןענעק סָאד לָאז ןעמ זַא ,(םַארג
 רעד .ןבעל ןייז ןיא דָאזיּפע רעצרוק ַא יו רעמ טינ ןעוועג ,ףוס-לכ-ףוס
 ױזַא ןעמוקעגסױרַא זיא "טולַאס; דיל עקיזָאד סָאד סָאװ רָאנ זיא רעדנואוו
 ,ןפערט לָאמ ןייא טינ טגעלפ סע .טריזינַאגרָא שיטַאמַארד ןוא קרַאטש ױזַא ,טוג

 סנרעּפלַאה זַא ,"קרָאי-וינ ןיא; ךוב םעד ךָאנ ,ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא לעיצעּפס
 טגעלפ ,"טולב ןסָאגרַאפ וצ קיזומ; יװ רעמ טינ זיא עיזעָאּפ יד סָאװרַאפ ןרָאצ
 ,אפוג דיל םוצ ןייגסיוא

 "טכיל ןייז טרָאװ, ןטימ ןָאק רע סָאװ םעד ןופ טרעגרעעג ןוא טציירעג
 סָאװ ,ןרעּפלַאה טגעלפ ,ןייז ןקתמ טשינרָאג ,ןָאטּפיױוא סקידתושממ טשינרָאג
 ןייז ןזָאלסױא ,"טירב רעייפ יו סָאװ רעיורט, ַא ןופ טסואוועג טפָא ױזַא טָאה
 טימ ןטערט שממ עיזעָאּפ יד ןוא ,אפוג דיל םוצ ןרָאצ ןוא רעיורט ןקידרעייפ
 ןייז ןגָאלש סרענידנצעג םענעי ןופ סעּפע ןעװעג םעד ןיא זיא סע .סיפ יד

 ןרָאצ ןופ ךורבסיוא ןַא ןיא טָאה ןרעּפלַאה ןעוו .ןפלעה טינ םיא ןעק סָאװ ,טָאג
 -רעביא דיל ןייז יַאדָאב רע טָאה ,טלעוו עקימודס יד ןרעקרעביא טנעקעג טינ

 ןייז טגעלפ קרעוו-טסנוק טריזינַאגרָא ןוא טרילָארטנָאק ַא טָאטשנָא .טרעקעג
 :הרומעו םודס תכפהמ --- עשילָאבמיס ענעגייא ןימ ַא ןרעוו ןַאד דיל

 ,ןסאה א ףיוא יג 8 יװ ,סוק ךיט זַט זיפ סָאװ טא

 -- טַארב יזםיר יװ סלדײא ַאז8א טרָאװ ַא ףױא

 .רמערפ רימ זיק ןפרעד טכיל סָטֹד ןוט שטײט רעד זַא

 דמעה 8 טימ סַאדובבײל 8 יװ יוזַא

 ןצ ָאד ךיז טפעלט סע טא -- גײטש ןיא ףלָאװ ַא ףיױוא

 וס 8 ןופ טסימ יװ ,רימ ןצ םערַאט רזַא

 ,רעגײמ טָאג -- סופ סעװרָאב ַא וצ

 ןפטלּפ ךיא זַא ,טכַארט ךיא ןעװ וליִסַא רַאָנ

 -- ץיח ןופ ןירָאטעּפמיק 8 יװ

 ,רימ סָאד גוט סָאװ

 ,ריצ ןײמ טרָאװ סָאד זַא

 ,לּפַאצ ַאז8 סיוראש רימ ןופ קיבײא ךיז טיִג

 ,ץילב א םיא טפערט סע ןעװ ,םיוב 8 טכַאגײב יװ

 ...רעטנוא םענעכַארבעצ ַא םיא טדויצ סָאװ

 (1 דנַאב ,88--99 "וז ,טרָאװ ןיימ טביל)
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 ןטלַאה עקיזָאד סָאד ,"ץיה ןופ ןירָאטעּפמיק ַא יװ ןעלּפַאלּפ , עקיזָאד סָאד

 ןיא קיטנָאק סרעדנוזַאב זיא ,"ריצ ןייז טרָאװ; םעד ףיוא ךיז ןגָאלק ןייא ןיא

 סױרַא ךָאנ זיא סָאװ ,"עװַאּפ ענעדלָאג יד, -- רעכיב עטצעל יירד סנרעּפלַאה

 סױרַא טיוט ןייז ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעדיל דנעב ייווצ יד ןוא ,ןבעל ןייז ייב

 ,גרעבנירג רזעילא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ייוװצ עטצעל יד לעיצעּפס ,רעכיב עקיזָאד יד טציא טנעייל ןעמ ןעוו

 יד רשפא ,רעדיל עסיורג לסיב שּפיה ַא ןַארַאפ ,ןעמעלַא ץוח ,ןענייז סע ואוו

 -טסניק ןיא קידנעטש טינ ביוא ,ןעניז ןשיפָאסָאליפ-שילַארָאמ ןיא עטסקיטכיוו

 ןעמונעגכרוד ןעמ טרעװ -- ןבירשעגנָא טָאה ןרעּפלַאה סָאװ ,ןעניז ןשירעל

 -ַארט עכעלשטנעמ ןייר יד .קיטייו ןוא רעיורט ןופ ליפעג ןקרַאטש ַא טימ

 וצ ריט ַא ןעניפעג וצ; ,ןיטשרַאפ וצ ךיז ןוואורּפ יד ,ןשינעלגנַאר יד ,עידעג

 סע .קיטכרָאפ ךעלקריוו ןענייז ,רעכיב יד ןיא טצירקרַאפ ןענייז סָאװ .,"ךיז

 ןופ רעטכיד ַא ךָאנ זדנוא ייב ָאטינ םויה:דע זיא סע ןוא ןעוועג טינ זיא

 ,טרימילבוס-טינ שירעטכיד ױזַא ,ןפָא ױזַא ןבָאה לָאז סָאװ ,רעבילַאק סנרעּפלַאה

 סָאד טָאה רע יו ,"תוכמ/ ןוא ןדנואוו ענייז טלעוו רעד רַאפ טלעטשעגסױרַא

 .רעכיב עטנָאמרעד יד ןופ רעדיל לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןָאטעג

 ,רעדיל יד ןופ ךס ַא ןיא ייז ןגעוו טלייצרעד רע סָאװ ,ףָאלש ןָא טכענ יד

 יד ןיא ןרַאמשָאק ענייז .תונויער עטסקילױרג עמַאס יד טימ סיוא רע טליפ

 -עגּפָא .עקידשממ-לעוּפב ַא ָאד זיא "?טייקידנואוו, יד .דחֹּפ ַא ןָא ןפרַאװ רעדיל

 .טקיטולב סע ןוא טרָאװ סָאד טקידנואו ךעלטייה ןוא ןטיוה עלַא ןופ ןדנוש

 רָאנ ,רַאפ יו טינ זיא רעדיל יד ןיא טפַאשדנַאל יד רעדָא ערעפסָאמטַא יד

 :גנַאגרעטנוא-טלעוו ַא ךָאנ ןיוש יװ עקַאט

 ,טיוט זיא ,ןברָאטשעג זיא סָאװ ,הנבל יד
 ןעקווּפ ןיא זולב ךָאד ןענָאמרעד ןרעטש יד ןוא
 לָאמַא ןגיולפעג ןענײז סָאװ
 ,טלעװ רעד ןיא טנערבעג טָאה סָאװ ,רעײפ ַא ןופ
 ,טנײװ סָאװ ,טולב ןײק טשינ ןעװעג טשינ ךָאנ זיאיס ןעװ
 ...עטָאלב ןיֵק טשינ טא

 רעטעקַאנ ,גנולפייווצרַאפ עליוה ןענייז סָאװ ,ןלעטש רעדיל יד ןיא ןַארַאפ

 "ףָאש ַא ףלָאװ ַא יו, ףיוא םיא "ןסערפ, סָאװ ,?ןשינעלבירג,-ןדנואוו ,ליורג

 ןייק טינ ,עטנוזעג ןייק טינ רעבָא ,קיגַארט זיא-- סע ,("גנוטכיד, דיל סָאד עז)

 ,קיגַארט עטרימילבוס-שיטעָאּפ ןייק טינ ,עשיאָארעה

 עשיגַארט ענייז רַאפ גנורימילבוס עשיטעָאּפ יד טניפעג סָאװ ,רעטכיד רעד

 ייב .לרוג ןשיגַארט ןייז רעביא רעגיז רעד ןיילַא טימרעד זיא ,ןעגנובעלרעביא

 -עגסױא-שיטעָאּפ ןייק טינ קיגַארט יד ,לַאפ םעד ןיא ,רעבָא ,זיא ןענרעּפלַאה

 -עגרעדינ רעד טימ טנוב; רעד טשרעה ָאד .עטרימילבוס ןייק טינ ,עטזייל

 .?טייקנגָאלש
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 ענעגנַאגרעד ףוס םוצ זיב יד ,טײקיזָאלסגנַאגסיױא ,טײקיזָאלסגנונעפָאה יד
 יב ֹוצ ןעמענ ,גנורימילבוס רעשיטעָאּפ רַאפ ליפעג סָאד ןרעצרַאֿפ גנושיוטנַא
 עשיגַארט ענייז ,תוניער ענייז ןבעג וצ קשח ןוא ןליו םעד ןענרעּפלַאה

 -לַאטנעמונָאמ םענעי ,ןשינעלגנַאר עשיאעטעמָארּפ שממ ענייז ,ןעגנובעלרעביא
 טנידרַאפ טָאה רעדיל יד ןיא לַאירעטַאמ רעד סָאװ ,קורדסיוא ןשירעלטסניק

 יֹזַא ןעוועג תוחוכ עשינַאטיט ענייז טיול זיא ,ןרעּפלַאה ,רע ןכלעוו ֹוצ ןוא

 ,ןפזרַאב

 ,"ק"אי-ןינ ןיאק ךוב סָאד ,ךוב טשרע עמַאס סנרעּפלַאה זַא ,זיא תמא רעד
 יו רעמ סעּפע זיולב ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,1919 ןיא ךָאנ סױרַא זיא סָאװ
 -שירעלטסניק עמַאס ןוא עטסשיטעָאּפ עמַאס ,עטסצנַאג ןייז זיא ,רָאי קיסיירד

 רעד ןיא רעכיב עקידנכַאמ-עכָאּפע עטלייצעג יד ןופ סנייא זיא סע .ךוב עטס
 ,לוטארעטיל רעשידיי

 טּפעש ךֹוב ןקיזָאד םעד ןיא רעדיל יד טימ זַא ,טינ רעבָא טניימ סָאד

 יירד ערעדנַא יד ןיא ןענייז טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא יו .סיוא ןרעּפלַאה ךיז

 ןיא; ךוב םעד ןיא רעדיל יד .םענראפ ןרעטערג ַא ןופ רעדיל ןארַאפ רעכיב

 רעמ ,ןטלַאהעגסױא רעמ שיטעַאּפ ןוא שירעלטסניק רעבָא ןענייז ?קרָאידוינ

 .טרירגעטניא שירעלטטסניק רעמ ייז ןיא זיא לַאירעטַאמ רעד ,טצנַאגרַאפ

 ןשיטעָאּפ ןייז ןרירגעטניא טנָאקעג רעטכיײיל ָאד טָאה ןרעּפלַאה ,תמא

 זיא ,?קרָאי-וינ ןיא, ךוב םעד ןופ רעדיל יד ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,לַאירעטַאמ

 ןיא ךָאנ טָאה ,קיטרַאנדישרַאפ ןוא ךייר יֹוזַא ןעוועג טינ ךָאנ לַאירעטַאמ ןייז
 ,רעצנַאג זיא רעדיל יד ןיא בעוועג סָאד .תוריתס ליפ יױזַא ןגָארטעג טינ ךיז

 ףיױא םעדעפ ענעדיײשרַאפ ליפ ױזַא טלָאװעג טינ ךָאנ טָאה ןרעפלַאה לייוו

 ףס ַא ןיא ןרעטלַאה ןיא ?קרָאי-וינ ןיא; רעדיל יד ןיא .ןבעוװרַאפ לָאמ ןייא

 ןעו ןוא .עמעָאּפ רעדָא ,דיל ןלענָאיצנעװנָאק ןופ ןעמַאר ןיא ןבילבעג ןלַאפ

 רע זיא ,םיא ןיא רעטנַאלּפ ןצנַאג םעד ןבעגרעביא טלָאװעג רעטעּפש טָאה רע

 ,דיל ןופ ןעמַאר יד ןופ ןלַאפעגסױרַא טּפָא

 -השמ ןופ בײלקּפָא ןַא טימ ןענעגונַאב טנעקעג ךעלריטַאנ ךיז טלָאװ ןעמ

 ןייק טינ ןענייז סָאװ ,ןכַאז יד ןגעוו ןרעמיק טינ ךיז ןוא רעדיל ערעסעב סבייל

 טיג רָאנ טינ טניימעג רעבָא טלָאװ סָאד .טרָאװ ןופ ןעניז ןלופ ןיא רעדיל
 זיִא סע .ןבייל-השמ ןתמא םעד טינ ךיוא רָאנ ,ןבייל-השמ ןצנַאג םעד ןבָאה
 וצ טדערעג ךיא בָאה סָאד; יװ -- רעדיל עסיוועג ןיא זַא ,טינ עגַארפ ןייק
 "ףדער-טעקנַאב ַאע ,?טינ םענייק וצ רעמ ןוא ליּפש םייכ ןוז ןקיצנייא ןיימ
 -ןיז ןוא עקידנגעוו שטנעמ-ןוא-טלעוו ,עקידנוװאורּפ ןימ םעד ןופ ערעדנַא ןוא
 שרעסערג ַא ךיז רַאפ ןעמ טָאה -- "רעדיל, דנעב ייווצ יד ןיא רעדיל עקידנכוז
 עניוזַא ןיא יו ,רעטכיד ןרעסעב ןייק טינ ביוא ,טייקכעלנעזרעּפ עשירעטכיד
 -גרַא טעוװ ןוז, יד יװ רעדיל עטרירגעטניא-שירעלטסניק ןוא עשיטעָאּפ-טכע

 רעבירעד ןיא סע ."קרָאי-וינ ןיא; ךוּב ןיא "?ירָאמ ָאטנעמעמ/, רעדָא ,"ןייגרעט
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 ,ןלייטסיוא ןוא סָאמ רעשיגָאלָאטנַא ןַא טימ ןענרעּפלַאה וצ ןייגוצוצ ךייש טינ

 -כיוו ןענייז עדייב ."ןטכעלש; םעד ןופ בייל-השמ "ןטוג,, םעד ןלײטּפָא רעדָא

 .עדייב ןופ רוקמ םעד רעדָא ,הוושה-דצ םעד ןעניפעג ףרַאד ןעמ ןוא קיט

 טָאה ןרעּפלַאה סָאװ ,םעד םעלַא ןופ הביס-טנורג יד ,רוקמ רעד זיא סָאװ

 "יז ןוויטַאגענ-סיורג ןיא ייס ,ןוויטיזָאּפ-סיורג ןיא ייס ,טלעטשעגרָאפ ךיז טימ

 סָאװ ,רעטכיד םעד טריפרַאפ לָאמוצ טָאה סָאװ ןוא טריפעג טָאה סָאװ ?ןענ

 יד יװ דיל ַאזַא ןבײרשנָא ,די-רחאלכ יװ ױזַא ,טנעקעג טייז ןייא ןופ טָאה

 ןיא רָאנ טינ רעדיל המחלמ-ךָאנ עטסעב יד ןופ סנייא ,"ןסיורד ןיא טלעוו;

 סנייז טנעקעג ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,טָאה סָאװ ןוא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד

 ."ץיה ןופ ןירָאטעּפמיק ַא יו ןעלּפַאלּפ, רָאג רעדָא ,ןיעו-ןשב ןזָאלסױרַא דיל ַא

 ױזַא ,ןויטַאגענ םעד ןופ ,רוקמ רעדָא ,הביס-טּפיױה יד טגיל ,טכוד רימ יװ

 טינ לָאז סָאד לַאסקָאדַארַאּפ יו ,ןענרעּפלַאה ןיא ןוויטיזָאּפ םעד ןופ יװ טוג

 םענייז שוח ןפרַאש םעד ןיא ,רענייז טייקידתמא רעד ןיא אקווד ,ןעגנילק

 .רענייז טייקכעלרע רעכעלסימָארּפמָאקמוא רעד ןיא ,טייקכעלקריוו רעד רַאפ

 ךַאז ַא ןיא ןפרַאװאוצניײרַא ךיז ענייז טפַאשנגייא יד ,ענייז רוטַאנ עשירַאטנוב יד

 "צנעפ ןכרוד סױרַא דלַאב שזַא לָאז רע זַא ,ריט רעד ךרוד, טעּפמיא ַאזַא טימ

 רע זַא ,ןעוועג-םרוג לָאמוצ טָאה ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה ןיילַא רע יװ ,"רעט

 רעד וצ זיב ,ןעמערטסקע עטסערג יד וצ זיב ןייגרַאפ טייקידתמא ןייז ןיא לָאז

 גנונעקיילרַאפ רעד וצ זיב ,טייקנייש רעדעי ,עיזוליא רעדעי ןופ גנונעקיילרַאפ

 יזָאכיסּפ ַא ,עיסעסבַא ןַא ןרָאװעג םיא ייב זיא תמא רעד .ףורַאב םענעגייא ןופ

 יתמא "ןתמא? ןייז ןיא רע טשלעפ רעמָאט ןקערש ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע

 ןוא רעגניז"ןייש רענעריובעג רעד ,רע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע

 "עג סטָאה סָאװ רעטכיד רעד ,דלָאג-ןענוז ןיא רעטבילרַאפ רעד ,רעלָאמ-ןייש

 ףױא זיולב טעז ןעמ סָאװ ,טײקידלָאג ַא טימ ןרירָאקעד רעדיל ענייז טנָאק

 -עביל עטרַאצ יד ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,רעקיריל רעד :ןלעמעג עשיזרעּפ

 ןגעק ןרעוו ןבײהנָא ךיז לָאז ,"קרָאי-וינ ןיא; ךוב םעד ןיא ".ב ,ר. וצ רעדיל

 .םיא ןיא טײקשיטעָאּפ ןוא טייקנייש רעד

 סָאד ,טרָאװ סָאד רָאנ טינ טכוזעג טָאה סָאװ ,איבנ רעקיטייצרַאפ רעד יװ

 ךיז טגעלפ סָאװ ,תואיבנ ענייז רַאפ טָאט ןשילָאבמיס םעד ךיוא רָאנ ,דליב

 טלעװ יד זיאס אמט ןוא סואימ יװ ןזייו וצ ידכ ,ןייז-אמטמ ןוייכב ןיײילַא

 סָאװ דיל ןייז ןיא ןריפניירַא ןוויכב ןרעּפלַאה ךיוא טגעלפ ױזַא ,םיא םורַא

 -רַאפ יד .עיזיוו-?תמא; ןייז ןקיטעטשַאב וצ טימרעד ידכ ,ןכַאז עסואימ רעמ

 ןגייא ןייז ןכעוושרַאפ ךרוד טרירטסנָאמעד טּפָא רע טָאה ןכַאז ןופ טייקטכעווש

 ,עלַאער-קיצניײיא סָאד ןרָאװעג םיא ייב זיא "עקידלקע? סָאד .טרָאװ שיטעָאּפ

 .עתמא-קיצנייא סָאד

 .ןענרעּפלַאה ןיא ןטקילפנָאק עכעלנייּפ ןוא עסיורג וצ טריפעג טָאה סָאד

 ןעלגנַאר ןעוועג טינ םעד ןגעוו ךיז לָאז רע לפיוו --- ןעזעג רע טָאה רָאנ טינ
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 -נעב ןעוועג טינ לָאז רע לפיוו --- ךיוא רָאנ ,קידלקע זיא סָאװ סָאד זיולב --
 זילב ,דיל ןבלעז םעד ןיא טגָאז רע יװ ,ןעזעג רע טָאה ,"טכיל; ךָאנ ןעק

 : ?שינרעטצניפ;

 ,ףיוא ןגױא יד בײה ךיא ןעװ רָאָנ
 ,ףױרַא רימ רעביא שינרעטצניפ ַא טסקַאװ
 ,2תיומ ןפֶט ןֵא טימ ןײטש רימ טסייה סםָאװ

 -- ליה ןוא קידײל יב ךיא זַא ךיז טכוד רימ זיב
 ,פָארַא לז רעד רעטנוא זיב ןברַאש ץופ
 ,ֿבָאט עגעטעמס רעטלַא ןַא יװ יוזַא

 טקעדעגוצ טשינ ןענופעג טָאה ץַאק יד סָאװ
 ...טקעלעגסיוא םיא ָאנד םוצ זיב ןוא

 ("רערעש םייב לַאזקָאװ ןפיוא,)

 .רעטצניפ ןפערטנָא ןוא טּכיל וצ ךיז ןעיצ ןופ ןדָאב ןקיזָאד םעד ףיוא
 ,זיולב ןעז ןוא ןייש ןוא ןייר ויא סָאװ סָאד ןעז וצ ךיז ןעלגנַאר ןוא שינ

 -גטלָאּפשעג יד ןסקַאװעגסױא ךיוא ןרעדנַא ןשיווצ זיא ,קידלקע זיא'ס סָאװ
 ,רעקיריטַאס ןוא רעקיריל ףיוא סנרעּפלַאה טייק

 ,חיכומ ַא ,טסילַארָאמ קיטש ַא ךיז ןיא טָאה רעקיריטַאס רעדעי

 יסַאּפ ַא רעדָא ,עריטַאס עטריסערעטניארַאפ-טינ יוװ ךַאז ַאזַא ןייז טינ ןעק סע
 א ,רעלָאמ רעסיױרג א זיא רעקיריטַאס ַא זַא טפערט סע .רעקיריטַאס רעוו
 םעד רתוס טינ זיא רעלָאמ רעדָא רערעדליש רעד .רערעדליש רעסיורג
 ,תמא .רעקיריטַאס םעד טפלעה ןלָאמ וצ טנַאלַאט רעד ,טרעקרַאפ ,רעקיריטַאס
 ןלעמעג-יירטעג סנבעל רעדָא ענייש ,עקיאור ןייק ןייז טינ רשפא ןלעװ סָאד
 "ירַאק ןופ ,גנוביירטרעביא ןופ טנעמעלע םעד ןבָאה רעכיג ךיז ןיא ןלעװ ייז

 ,ןַארַאפ ייז ןיא רעבָא זיא קיטסַאלּפ ןופ טנעמעלע רעד .גנומירקעצ ןופ ,רוטַאק
 ןעמוקעג טינ זיא ,רערעדליש רעד ,ןבייל-השמ ןיא רעלָאמ רעד .ברַאפ ךיוא

 .רעקיריטַאס םעד טימ טקילפנָאק ןיא

 רעד ,םזינרעדָאמ טינ רעדָא םזינרעדָאמ ָאי ,רעקיריל רעד רעבָא ױזַא טינ
 -הליפת ,טייקטמולחרַאפ ,טייקכייוו ,גנומיטש ,קיזומ טרָאפ זיא קיריל ןופ םצע

 ,טָאג טימ ,טלעװו רעד טימ ,ןכַאז טימ ןסיגוצפיונוצ ךיז גנובערטש ַא ,טייקיד
 ּפֶא םענייא ןלייט סָאװ ןפרַאש יד ,ןציּפש יד ןלײפּפָא רעמ סָאװ ליוו קיריל

 ,סיטעּפמיא ,שיטסילַאער ,קרַאטש ,ךעלנעמ זיא קיריל ןעוו וליּפַא .ןטייווצ ןופ

 ןַארַאפ ריא ןיא זיא סע ןוא ,זַאטסקע טימ לופ יז זיא טלָאמעד וליּפַא ,קיזיורב
 ,שטנעמ וצ שטנעמ טרעטנענרעד סָאװ ,ףיוא טרעטייה סָאװ טײקיגנַאזעג ענעי
 ,לחומ זיא ןוא טייטשרַאפ סָאװ ,טָאג וצ שטנעמ

 טימ ,קינַאמ טימ לופ קיריל יד זיא ןטקעּפסַא ערעכייוו ךָאנ עריא ןיא
 -שיטסימ ייז ףיוא ןפרַאװּפױרַא ןיא ,ןייש-הנבל ןיא ןכַאז ןליהנייא ,ןעילוטנייא
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 -כרוד ןוא ןעמענכרוד ייז ,ןלָאבמיס ןיא ייז ןעלדנַאװרַאפ ,ןרעיילש עשיטנַאמָאר

 -יטלעווענעי ,טייקיאָאד-טינ ,טייקכעלדנעמוא וצ טפַאשקנעב רעד טימ ןטכיול
 ,טייק

 ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןעײרפַאב טינ לָאמנייק ךיז ןעק רעקיריטַאס רעד
 טריזינַאריט ,םיא טרעטַאמ טייקכעלקריוו יד .ןבָאה טנייפ טינ יז לָאז רע לפיוו
 רע .ןפרַאש ןוא ןציּפש יד טפרַאשרַאפ ,טדיינש ,טסייר רעקיריטַאס רעד .םיא
 .ןגיוורַאפ וצ ךיז ערעדנַא טינ ןוא ןיילַא ךיז טינ טזָאל רע ,ןעמולח טינ טזָאל
 ,עקיליײה ןייק ןוא ןטייקיליײיה ןייק םיא רַאֿפ ָאטשינ

 זַא ,ךָאנ ןביולג סָאװ ,ענױזַא רעקיריטַאס ןשיווצ ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע

 עניזַא .ןייז ןקתמ סעּפע ,ןרעסעבסיוא סעּפע ייז ןלעוו עריטַאס רעייז טימ
 -יריטַאס ןַארַאפ ןענייז רעדיוו .ןטסימיטּפָא ךות ןיא ץעגרע ןענייז רעקיריטַאס
 ןענייז יז .ןרעסעבוצסיוא סעּפע גנונעפָאה יד ןרָאלרַאפ ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעק
 -ילעב עכעלטנירג ןענייז סָאד .ןרעטשעצ יװ ,ןטכיררַאפ ױזַא טינ ןעמוקעג
 זיא עריטַאס יד ןעמעוו ייב ,טפיווס ןַאטַאנוָאשזד יװ ןּפָארטנַאזימ טפָא ,שואי
 םיא טָאה סָאװ סעּפע ,המקנ ןופ טקַא ןַא ,שינעפרעדַאב עשינַאגרָא ןַא ןעוועג
 ַא ףיוא שטָאכ עילָאכנַאלעמ ןייז ןופ ןעײרפַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג
 ןבעל וצ טכַאמעג ךעלגעמ טושּפ םיא רַאפ טָאה סָאװ סעּפע ,טייצ רעצרוק

 ַא זיא סָאד .ןעניז ןופ רעטנורַא רעדָא ,דרָאמטסבלעז ןייק ןייגַאב וצ טינ ןוא
 טבעל רע .רבחמ םעד ןופ םעדעפ-המשנ יד טימ טבעוועגכרוד זיא סָאװ עריטַאס

 סע יװ ,הלועּפ ריא ןיא טינ ןיוש םיא טייג סע .ריא טימ טמעטָא ןוא ריא טימ
 | ,הללק ןייז ןיא םיא טייג

 עטצעל יד ןיא לעיצעּפס ,סָאמ רעשּפיה ַא ןיא טָאה עירָאגעטַאק רעד וצ

 םוצ ,בגַא ,טמוק רעדיל עשיריטַאס ענייז ןיא .ןרעּפלַאה טרעהעג ךיוא ,ןרָאל

 רעלָאמ רעסיורג רעד ,רעדיל ערעדנַא ענייז ןיא יו ךָאנ רעמ רשפא ,קורדסיוא

 ךעלרעדנואוו רעבָא עמַאזיורג ןופ רערעדליש רעד ,ןטלַאטשעג עקסעטָארג ןופ

 ?עטיירדעצ; ,ךעלנייוועג טפור ןעמ סָאװ ,ןופ ןוא רעדליב-טָאטשסיורג עקיברַאפ

 ,ברַאפ ךס ַא ןבָאה רעדיל עשיריטַאס סנרעּפלַאה .םייה רעטלַא רעד ןופ ןשטנעמ

 ןשירעלָאמ ןקיזָאד םעד קנַאד ַא .סענעצס ענעלָאמעג-ךעלרעדנואו ךס ַא

 -עלטסניק יד ןשיוצ רעדיל עשיריטַאס סנרעּפלַאה ןופ לייט ַא ןענייז טנעמעלע

 ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא עטסשיר

 ,תולעמ עשיטעָאּפ ןוא עשירעלטסניק עסיורג יד ףיוא רעבָא טקוקעג טינ

 עסיוועג ַא ייז ךָאנ רעבָא טביילב ,ןגָאמרַאפ רעדיל עשיריטַאס סנרעפלַאה סָאװ

 ןיא טרעוו בייל-השמ רעקיריל רעד .סָארדרַאפ רעסיוועג ַא ,טייקנדירפוצ-טינ

 ענייז ןיא טָאה רע .טייקסטוג עשיריל ןייז ייז ןיא טרילרַאפ רע .ןריולרַאפ ייז

 ןבָאה ייז .ןקידלושמוא םעד טינ ,ןקידלוש םעד טינ טעװענַאשעג טינ סעריטַאס

 ןשיריטַאס םעד ןיא ."ןעקניטש עדייב עלַאק ןענייה ייב יו ,טזומעג םיא ייב

 רעטקָאד זַא ,ןזיוו וצ גונעג טינ םיא רַאפ זיא ,לשמל ,"םזיאַאדושזד, דיל
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 ןיא זיא סָאװ ,עשַאכ"עדניה עמומ רעװעשטָאלז יד רָאנ ,"טקניטש; קַאּפמעּפ

 :"ןעקניטש טעכיוא, זומ ,ענעדיי עשימייה עליואוו ַא ךות

 ארומ טשינ בָאה ךיא -- עטַאט ךיא בײרש סָאד טא
 ,םנכש עשידײ יד ןשיװצ שישטיײד רַאפ
 םעניײלק םעד ןלעפעג טשיג זױלב רשפא ןעק סָאד
 הרוח יד זַא ליװ סָאװ ,קַאפמעּפ רעטקָאד
 .שדוק טשל ףיוא אקחד ןענרעל ןעמ לָשֹז

 ךעלגעט לָאמ ףניפ -- ןיוש טסײװ ןעמ יװ ,רע רָאנ
 .ךעטער טימ סעלעביצ רע טסע
 (ךיא סײװ סָאד) טעכױא טסויטש עמומ עשישטײד ןײמ טא
 ,ךעלגערטרעדמוא ױזַא טיג לָאמגײק רעבָא
 .קַאֿפמעּפ לרעטסָאד עקיזָאד סָאד יװ

 -לַאה ןשיטסירעטקַארַאכ ןימ א טליפעג אמזוג רעד ןיא ןעמ טָאה לָאמַא

 יד טימ ןליּפשרַאפ ךיז ןלעו ַא ,ליּפש ןופ טנעמעלע ןוא ,ָאכ-ָאכ ןשינרעּפ

 ןוא ןצנַאגַאװַארטסקע עשיטעָאּפ רעעדנַא ןוא עכעלכַארּפש יד טימ ,ןרוטַאקירַאק
 רעד ןופ זַא ,סיוא רעבָא טעז סע .רעדיל עשיריטַאס ענייז ןופ טײקשירַאזיב
 רעטנוא הכמ, יד .ןרעו רעסעב עלייוו א ףיוא זיולב םיא טגעלפ שינעליּפשרַאפ

 בילוצ טָאה רע שטָאכ ,טלייהעגסיוא טיג סעריטַאס ענייז םיא ןבָאה ?םערָא םעד

 ,םזיריל םענייפ קידהמשנ ןייז ןופ ליפ ױזַא ןעוועג בירקמ ייז

 דיל םעד ךָאנ דלַאב סָאװ ,לשמל ,לַאטוצ ַא יװ רעמ טינ רשפא זיא סע
 עלַא יד טימ ,קַאּפמעּפ רעטקָאד ,עשַאכ-עדניה עמומ רעד טימ ?םזיאַאדושזד;
 ,םַארג ןבילוצ אמתסמ ,ייז ןופ רענייא סָאװ ,"עצרָאי-וינ ןיא זדנוא ייב עסעזָאמ;
 ךיל סָאד "רעדילע דנַאב ןטשרע םעד ןיא טמוק ,"עסרָאפ סעזָאמ,; טסייה
 א יװ רעמ זיא טײקטנעַאנ יד זַא ,ךעלגעמ ךיוא רעבָא זיא סע ,"ןגער-רעמוז;
 "םויאַאדושזד, דיל "ןכעליירפ, םעד ךָאנ דלַאב זַא ,ןייז וליּפַא ןָאק סע .לַאפוצ
 טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,"ןגער-רעמוז, דיל סָאד ןבירשעגנָא בייל-השמ טָאה
 : תורוש עקירעיורט עקיזָאד יד

 טגײװ סָאװ ,טולב טגקלָאװרַאּפ ןיימ רעביא לָאז
 ןטכיולפיוא ךימ קילב ַא סגײד ןופ טכיל סָאד
 .(ןגערירעמוז ןיא ןוז יװ
 ,טמוק סָאװ ,ךָארבגסלָאט 8 וצ ןכילגעג--יא יב שינרעטצניפ
 .יורפ עדמערפ ,ןטײקיטכיל עגייז עקידגטיוט ןצילב
 ןײלא ךיז ןופ ןיילסיוא ךימ טעװ רעװ
 --  אגער'רעמוז יא דָארלגניר ןוא דיל
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 ןגיובגגער ןיא ןוז ןוא טכיל ןגער'רעמוז

 -- גער 'רעמוז ץא דיַײרפירעדגיק

 -- ןײלַא ךיז רעביא ןגיובנגער ןרעװ ןצ

 (1דנַאב ,77)

 ענייז ןופ ,תונצל ענייז ןופ טַאהעג טָאה ןרעּפלַאה סָאװ דיירפ יד ,האנה יד
 ךָאנ טפַאשקנעב ןייז ןליטש טנעקעג טינ ןבָאה ,ןשזרַאש ןוא ןרוטַאקירַאק
 ,ןײלַא ךיז רעביא ןגיובנגער ןרעוו ךָאנ ,דָאר-לגניר ןוא דיל ךָאנ ,דיירפ-רעדניק
 ןטייקיטכיל ןופ יו ןעזעג ןוא ,ךיז רעביא שינרעטצניפ יד טליפעג טָאה רע
 ןבירטעג רעקיריל םעד טָאה רעקיריטַאס רעד ."עקידנטיוט ןצילב; ןרעוו ענייז
 -תוכפתשה רענעי וצ ןעמוק טזָאלעג טינ םיא ,הרוחש-הרמ רערעסערג ךָאנ וצ
 ןופ ןזיילסיוא ךיז רעטכיד םעד טפלעה סָאװ ,גנורעטסיײגַאב רענעי וצ ,שפנה

 ,ןײלַא ךיז רעביא ןגיובנגער;ק ןרעוו םיא טזָאל סָאװ ,ןײלַא ךיז

 רעקיריטַאס-רעטכיד ןשיװצ טקילפנָאק רעד טרעוו רעבָא לַאפ םעד ןיא
 סע .רעדיל ענעדיישרַאפ ייווצ ןיא :רעדנוזַאב ןטלַאהעג רעקיריל-רעטכיד ןוא
 ךס ַא ןופ רעטכיד ַא ןעוועג זיא ןרעּפלַאה זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה וצ טוג זיא
 ,לָאמ ןייא ףיוא ןלָאר ענייז עלַא ןליּפש טלָאװעג טפָא טָאה רע זַא ןוא ,ןלָאר

 "ןבייל-השמ; עלַא ןעוו ןרעה וצ סָאװ ןוא ןקוק וצ סָאװ ףיוא ָאד יאדוװַא זיא סע
 וצ ,רעטנָאלּפ ַא וצ ךיוא רעבָא טמוק טּפָא .לָאמ ןייא ףיוא טרעצנָאק ּפָא ןביג
 יד ןיא ןלַאפנײרַא טגעלפ בייל-השמ ןייא :וצצורתיו ַא וצ ,שינעשימרַאפ ַא

 ,רעקיּפע ןַא יו ,ןלָאמ םייב טפָא טגעלפ רע .בייל-השמ ןטייווצ םעד דייר
 .רעטלעש ַא ,רענרעצ ַא ,רעקיריטַאס ַא ןופ עלָאר רעד וצ ןייגרעביא לָאמַאטימ
 ןרעדליש ןלופרָאמוה ַא וליפַא טפָא ,םענעסַאלעג ַא ןטימ ןיא טפָא טגעלפ רע
 "טלַאטשעג ַא טעז ןעמ יו טערקנָאק, ױזַא --- ןגיוא יד רַאפ ןעזרעז ?םעצולּפ;
 ןסייררעביא טלָאמעד טגעלפ רע ןוא "טלעוו רעד ןופ סָאה ןרעטצניפ םעד;, --

 ."םייה ןיימ וװעשטָאלז; דיל ןטמירַאב םעד ןיא יו ,הללק ַא טימ גנורעדליש יד

 לָאמַא .דיל םוצ טייקטקעריד ןוא םזיטַאמַארד ךס ַא וצ סָאד טיג לַאפ םעד ןיא
 ךַאז ַא ןריפסיוא טינ ַא ,ןָאט ןופ טײקנטלַאהעגסיױא טינ ַא ךיז טפַאש רעבָא

 ,ףוס םוצ זיג

 לָאז ןרָאצ ןופ ךורבסיוא ןַא ןטימ ןיא זַא ,טרעקרַאפ ךיוא טפערט לָאמַא

 סע יו ךיילג ,ןגירשעצ ךיז טָאה רע סָאװרַאפ ,ןכַאמ קזוח ןעמענ ךיז ןופ רע

 סטכעלש ןגעק יירשעג ַא טמענרַאפ סָאװ ,ןעוועג רעצעמע תמאב עלַאט טלָאװ

 לָאמ ןייא טינ .ןָאט-סטכעלש רעייז רַאפ םיעשר יד ןיא ןייז םקונ ךיז טעװ ןוא

 "ונעג ךות ןיא זַא ,רענעייל םעד רעדָא ךיז ןסעומשנייא טלָאװעג ןרעּפלַאה טָאה

 טיירד סָאװ טלעווא ַא ןופ רעקוקוצ רעקיטליגכיילג ַא יװ רעמ טינ רע זיא ןעמ

 .?קרָאי-וינ ןיא; ךוב ןיא ?ױזַא טַאלגע דיל סָאד עז) ?םורַא טשינרָאג םורַא ךיז

 ,םעד ןיא ןגייצרעביא ןילַא ךיז ןעגנולעג עקַאט רשפא םיא זיא עגר ַא ףיוא
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 "גנַאלעג ַא ןופ עלָאר יד ךיוא טָאה ,רעליּפש-טעָאּפ רעכעלרעדנואוו רעד ,רע
 ,ןליּפשּפָא טוג טנעקעג רעקוקוצ ןטקיליײו

 טשינרָאג; זיא טלעוו רעד ףיוא זַא ,קנַאדעג רעד -- רעבָא זיא תמא רעד
 גנידצלַא ןוא ךיילג זיא גנידצלַא; זַא ,טרעקרַאפ רעדָא ,"םורק טשינרָאג ןוא ךיילג

 "ער רעשילַארָאמ רעקיזָאד רעד .דיל ןטנָאמרעד ןיא טביירש רע יװ ,"םורק זיא
 ,טזָאלעג ורוצ טינ םיא ןבָאה םזיטנערעפידניא רעשימסָאק ןוא םזיוויטַאל

 ױזַא טימ טָאה רֶע סָאװ ,2? טלעו יד טריפ רעוו, עגַארפ ?עוויאַאנ,; יד
 טָאה ,טיוט סעצרּפ ףיוא דיל םעד ןיא טלעטשעגקעװַא סָאטַאּפ ןכעלטנגוי ליפ
 ןיא סָאד טָאה רע קסעטָארג-שינוַאלק יװ ,ןרעטַאמ וצ טרעהעגפיוא טינ םיא
 טרעהעגפיוא טינ טָאה רע .ןריקסַאמרַאפ טלָאװעג טינ ןרָאי ערעטעּפש יד
 ,ןיזמוא םעד ןופ ןיז םעד ,ןקירדסיוא יֹזַא ךיז געמ ןעמ ביוא ,ןייגרעד ןלעוו
 ,יירדעג--טשינרָאג םורַא טשינרָאג םעד ןופ סקַא יד קנַאדעג טימ ןּפַאטנָא

 ןיזמוא רעמ ץלַא ןבָארגעג ןוא "טלבירגעג, רעבָא ךיז טָאה רע רעמ סָאװ
 "עג ךיז גנושיטנַא ןייז רַאפ טָאה רע ןוא .ןבָארגעגפיוא רע טָאה ריקליוו ןוא
 סטלעװ רעד ףיוא .טלעװ רעד ןופ רעפַאשַאב ןטימ ןענעכערּפָא יו טלָאװ
 ןלעוו ױזַא טינ טגעלפ רע .ןיזמוא םענעגייא טימ טרעפטנעעג רע טָאה ןיזמוא
 םיא יװ ,יירדעג-?טשינרָאג םורַא טשינרָאג; םעד ןעניזַאב רעדָא ,ןפַאשרעביא
 "עג רע טָאה טלעװ רעד ןופ ריקליוו םעד ףיוא .ןעמירקרעביא דיל ןייז טימ

 טגעלפ טייקשירענגיל רעטצוּפעג רעד ףיֹוא ,ריקליוו ןשירעטכיד טימ טרעפטנע

 טרעוװ סע ןעו ,דניק א יו ךָאד טיירש סָאװ ,תמא; םעד טימ ןרעפטנע רע
 ,(?טייקידנעיירש ןיימ, דיל סָאד עז) "דנילב ןוא טעקַאנ ןריובעג

 סיוא ךיז טקירד רע יו ,םיא ןיא טגעלפ "טייקידנעיירש? ןייז ןעוו רעבָא
 ,גנולפייווצרַאפ ןייז ןּפַאכפױא רעדיוװ ךיז טגעלפ ,"ןפָאלשנײא, ,דיל םעד ןיא

 ןייק ןופ ןסיוו טלָאװעג טינ רֶע טָאה ?טייקידנעיירש; רעד ןיא ביוא ןוא
 ןייז ןיא רע טָאה ,"סָאמ ןוא רדס,ע ןייק ןופ ,טייקנייש ןייק ןופ ,*עיזעָאּפ;
 ,טסיירט ןייק ןופ ןסיוו טלָאװעג טינ גנולפייווצרַאפ

 סָאװ ,"םורַא טבעװש טסיירט ַא ייו ןוא קילגמוא ףיוא, זַא ,ללכ רעד

 ןיא טכַארבעגסױרַא טױט סנרעּפלַאה ךָאנ רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה קיווייל
 ןענרעּפלַאה זיא ,רעדיל-"ןעוועג טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא; ענייז ןופ םענייא

 ןייא סָאװ ,טסיירט ןופ דיל סָאד ןליּפש; טנעקעג טינ טָאה רע .דמערפ ןעוועג
 םיא רַאפ ןענייז תמא .("טסיירט ןופ, דיל סָאד עז) ?טסייה סע יוװ טסייוו טָאג
 ,עיגָאלַאעט וצ טרעהעג ןיוש טָאה טסיירט יד ."ייוו ןוא קילגמואק רעד ןעוועג
 "ןשטנעמ ןרַאפ ןגעוו סטָאג, ןקיטכערַאב וצ ןעגנואימַאב יד וצ

 ףיוא ןגָאװצ עלַא יד ןופ ,םזינַאמַאש םרָאפ רעדעי ןופ טכייוועג טָאה רע
 -יפיטסימ ַא ןעוועג ץעגרע עיצַאזילַאעדיא עדעי זיא םיא רַאפ .םימיה תירחאב
 טסיירט ןעמ סָאװ טימ ,ןטסיירט עלַא .תמא ןתמא םעד ןופ גנושלעפ ַא ,עיצַאק
 -ןיע עטסוּפ יו טכַארטַאב רע טָאה ,קילגמוא ןַא ןיא ךעלטנייוועג ייז טימ ךיז
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 -רַאפ ןיא קזוח יו רעמ טינ ןעוועג םיא רַאפ ןענייז ייז .ןשינעכערּפשּפָא ערה

 .ייוו ןוא קילגמוא; םעד טימ ךיילג

 ןקידקיטייו ַאזַא טימ ךיילגוצ ןוא טייקרעטיב רעשיריטַאס ַא טימ ןוא
 ןוא רעטסיירט יד ןופ אלולטו-אכוח טכַאמעג רע טָאה ּפילכ ןטסקיניװעניא

 יװ "ךיירפ זדנוא טגנערב סָאװ ,שטנעמ, סמש-לעב ןגעק טָאה רע .רעלייה
 ,ןוז ַא ןופ גנואעז ןייז טלעטשעגנגעקטנַא *טיײרּפשרַאפ ןוזנגרָאמ יד סָאװ טכיל,

 :?טברַאפעג טולב טימ; זיא סָאװ

 .טלײצרעד ןעמ סָאװ ןעצמונרַאפ בָאה ךיא ןא

 -- טלעװ רעד ףיוא עקילײה יד ןופ

 -- טדנעװעג חרזמ וצ לָאמַא טָאה םשילעב רעד

 ,טנעה יד טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא -- ןעמ טלײצרעד

 .דךײרפ זדנוא טגנערב סָאװ ןשטנעמ םעד ובילגרַאפ ןוט

 !טײרּפשרַאפ ןומגרָאמ יד סָאװ טכיל םעד וצ

 ,טברַאפעג טולב טימ זיא ןוז יד זַא עז ךיא

 .טבראטש יז ןעװ ווא ןריובעג טרעװ יז ןעװ

 -- טסורב יד טרעטפול סָאװ ,גנילירפ ןיא -- דײרפ יד ןוא

 .טסוה ןטיױר ןײז טימ טסברַאה רעד טמעטָא

 ױזַא רימ יװ סא טמוק ןוקלָאװ םעד א

 .ןרג ןוט רעטצניפ גנידצלַא ןבאמ ןצ

 יא טשינ רימ דער דיא* חמא םעד עז ךיא יצ

 .ןײז רערעדגַא ןַא טנעקעג טיג טלָאװ ךיא זַא

 טכַארבעג טינג ןעמ טָאה רעטסומ ןייֵק ראג

 .טכַאנטעּפמיל ןיא ןעמַאמ ןײמ ןצ

 -- טערבגשקָאל ןפיױא גײט ןײק טשינ ןיב ךיא ןוא

 .םעלג ַא טימ רעביא סָאד טעגט ןעמ סָאװ

 -- רגיצ ַא יװ ךַטד טײרש חמא ןײמ ןוא

 ,דגילב ןוא טעקַאג ןריױבעג טרעװ סע ןעװ

 :ןײש ןעזסיוא טשינ ןעק ןעמ זַא סײװ ךיא
 ןײלַא ךיז ןגעװ סניױזַא טדער ןעמ ןעװ
 ןָאט ןײק ןלעטשנוָא טשינ ןעק ךיא רָאנ
 .ָא ןענעװַאד טבײה סָאװ ןזח ַא יװ
 -- טַאהעג טעקַאנ ךימ טָאה עמַאמ ןײמ
 .טַאלבגגײּפ ןײק ןדײל טשינ ךיא ןעק
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 .טײקטעקַאג ןײמ ןפ ײרשעג סָאד ןיב ךיא

 ןדײלק ןײמ זיא רעגײב יד ףיוט טיוה ןײמ

 יידל ===. יייזעעיייא ===. םייייישאיא ==. םאטאנסש == טושטעטלסשט= 5555: === .ייאיעקימאאי ====םוינקשקזאא === אטיטאטיטאגקי=

 ,טלעטש ןעמ סָאטװ ,הפוח ַא זיא דײרפ יד ןא

 .1לעפ םירבק ןפיוא טײצ-ערעילַאכ ןיא

 א יי ראטע יי יא ===. ===. טא קקטאאגאא = טטאטשרא

 -- ןעזעג טסײרט ןופ טכיל ַא רשסט טלָאװ ךיא

 ןןךעק ךיא טָאװ ,לטב -זיולט וטלַא םעד ןיא

 -- ףױרַא טקוק א טײרש רע זַא עז ךיא רַאג

 ,ףיוה ןדמערפ 8 ףיוט ײא ןַא טימ ןוה א יצ

 .טסיוזתא טײרש טא טטוק רע זַא סײװ ךיא רוט

 ,טסימ עדמערפ סָאד טרַאשעצ טסָאט ,ןה יד יט

 ,הח יד יװ ךיז טשטצעװט רע זַא עז ךיא

 הזו סדוד ןופ סעגײז סםיורט םעד טימ

 -- סײװש ןוא דרע ןופ ץעזעג סטָאג

 -- טײב ץחא ץַאה ןופ ץעועג סגיק טא

 -- יצ רעסעלש עקיבײא יװ ןעגגעה

 .ײא חישמ סָאד טגיל סע ואװ טרַא םעד ףױא

 (2 'ב ,68:67 "וו "רערעש םייב לַאזקָאװ ןפיוא,)

 ןייק טינ ןענייז דיל םעד ןיא סיוא טקירד ןרעּפלַאה סָאװ ,ןעקנַאדעג יד

 רעשיטעָאּפ רעקידנעייגייבראפ ַא ןופ קורדסיוא ןייק טינ ןענייז ייז ,עקילעפוצ

 ןוא דרע ןופ ץעזעג סטָאגע זַא טגייצרעביא ןעוועג שוריפב זיא רע .גנומיטש

 עקיבייא ןוא עקיכות יד ןענייז ,"סייב ןוא קאה ןופ ץעזעג סניק ןוא סייווש

 סע ואוו ,טרָא םעד ףיוא רעסעלש עקיבײא, יד -- טלעװ רעד ןופ ןצעזעג

 סָאװ) "ייא; ןימ אזא ואו/ץעגרע ללכב טניל סע ביוא ,"ייא-חישמ סָאד טגיל

 טעװ רע; זַא ,ןרַאנ טינ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ןטלַאהעג ןרעּפלַאה טָאה ןחישמ ךייש

 .?ןעמוק טינ

 ,ןטלַאהעג ןרעּפלַאה טָאה ,טלעװ רעד ןיא עקידנשרעה סָאד ,עקיכות סָאד

 טרּפ םעד ןיא טייג רע .טעטילַאטורב יד ,תורקפה יד ,שינרעטצניפ יד זיא

 -עג םעד ,רעדיל-יחרז ענייז ןופ םענייא ןיא ,ןריטסעגוס יוװ טייוו יױזַא ןליּפַא

 ךיז ןעמ רָאט רשפא זַא ,עגַארפ א ןופ םרָאפ רעד ןיא ,טקעריד-טינ תמא ,קנַאד

 רַאפרעד זַא ;תועשר רעד ןוא שינרעטצניפ רעד ןלעטשנגעקטנַא טשינרָאג

 ,קידצ םעד ,רעגנערב-טכיל םעד ,ןירעשרעה יד ,טכַאנ יד ױזַא טפָארטשַאב

 ןופ ןליו םעד ןוא ץעזעג םעד ןגעק ,ןכַאז ןופ רוטַאנ רעד ןגעק טייג רע לייוו

 :רעפעשַאב םעד
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 ,ןייז ךָאד ןָאקיס
 ןײלַא ןײג ןצ טינ טעז סָאװ רעד זַא
 ,ןײג טשינ רע ףרַאד ,רעטצניפ רעד ןיא טכַאגײב
 ,טנעה ןוא סיפ טימ ףרַאד ,חמ סָאװ רעד א
 ,רטפא ןעּפַארד ךיז שפנ'תריסמ טימ
 ,טנעװ עכײלג יד רעביא ןטָאש ַא יװ
 -- טרעגַאב א טכַאנ יד יזַא סָאד ליװ סע םערָאװ
 ,דרע יד ןשרעהַאב וצ טמוק יז ןעװ ,טכַאנ יד
 סיורג ױזַא ףָארטש ריא עקַאט זיא רַאּפרעד ןוא
 סױרַא טגײש סע ןעמעװ םעד רַאּפ
 . .טכיל ַא רעטצנעפ ןכרוד

 -ַאטעמ ַא יא ןעוועג ןפוא ןייז ףיוא ,בגַא ,זיא סָאװ ,ןענרעּפלַאה רַאפ זיא סע
 ,טייקיטכערעג רעלַאיצָאס ןופ רָאנ טינ עגַארפ ַא ןעוועג ,רעקיטסימ ַא יא ,רעקיזיפ

 ,ןטלַאהעג טָאה רע .טכערמוא ןשימסָאק ןופ עגַארפ א ןעוועג םיא רַאפ זיא סע
 סע ביוא ןוא .טפוש-םודס ַא רע זיא ,טפוש ַא ץעגרע ָאד ָאי זיא סע ביוא זַא
 סטָאג; ןעוועג זיא "ץעזעג סניק; רַאפ .ןיד-םודס ַא סָאד זיא ,ןיד ַא ָאד ָאי זיא
 ,ָאטינ ןיא ייז ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ןוא ."ץעזעג

 טינ טייג סע זַא ,ןטכַארט וצ ןביוהעגנָא טייצ רעד טימ טָאה ןרעּפלַאה
 ןשטנעמ ןשיווצ גנונעדרָאנײא ןימ רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא סָאװ ,םעד ןיא זיולב
 יו ,אטח ןטשרע םעד ןעגנַאגַאב זיא ןיילַא טָאג רָאנ ,שטנעמ רעד טינ .טינ גיוט
 -עג זיא טלעוו יד ןפַאשַאב סָאד --- ,רעמ ךָאנ ,החיצר ןופ טקַא ןטשרע םעד ךיוא
 ןופ ןטמַאטש קילגמוא סָאד .תורקפה ןופ טקַא ןַא ,טייקיליווטומ קיטש ַא ןעוו
 ,טבעל סָאװ ץלַא רָאנ ,שטנעמ רעד רָאנ טינ .תישארב ןופ ...ביײהנָא ןופ ....ןטרָאד
 םייב ןענייוו ...םענייאניא ףלָאװ ןטימ דניק-ןשטנעמ סָאד, .ךעלקילגמוא זיא ,טדייל

 ןוא ןברק ַא יח-לעב רעדעי זיא רַאפרעד ."דרע רעד ףיוא םערָאװ ןופ דיל
 ,רעדליב ןיא *.טקוצרַאפ רע סָאװ ,ףָאש יד יװ טוג ױזַא ףלָאװ רעיז .שודק ַא
 ייב טינ ןוא ןרעלדָאב ןייק ייב טינ ,ןפערט וצ טינ זיא ערעקרַאטש ןייק סָאװ
 רע תעב ףלָאװ םעד "שודק} םעד טרעדלישעג ןרעּפלַאה טָאה ,ןָאבמער ןייק

 ןלַאװ יד ףיוא סוזעיע וליפַא ,"טכַאנייב ּפעטס ןסייווא ןיא "דילרעגנוה, ןייז טגניז

 :שרעדנַא ןעזעגסיוא טשינ טָאה "םי ןופ

 ,זילרעגנוה סָאד ןעמוורַאפ ןיוש טָאה רעװ

 ?טכַאנײב פעטס ןסײװ ןיא טגגניז ףלָאװ רעד סָאװ

 ענייז ןופ םענייא ןיא טָאה רע ןעװ ,ןענַאטשרַאפ טוג בײלנַאמ סָאד טָאה ,בגַא *

 ; ןבירשעג ןבייל-השמ ןגעװ רעדיל
 טקוצרַאפ זיא ףלָאװ רעד ןוא -- ףלָאװ רעד ןוא
 .ףָאש ףקילײה ַא יװ טכַאנ רעד ןיא

 (178 ,"ןדַאלַאב ןוא רעדילא ; בייליינאמ)
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 ,ךרע רעד ןצ טנעָאג ןרעטש ַא יװ
 ,טײװ רעד יא ץעגרע לרעײּפ ַא טנײװ
 ,טולב יװ ןגױא טימ ןוא זדלַאה ןטימ ןיהַא טא
 .ךילרעגנוה ןײז פעטס ןיא ףלָאװ רעד טגניז
 ,טלעװ רעד א ףלָאװ רעד טסײה םײח טשיג ןוא
 -- ,טלעװ רעד ןיא ףלָאװ רעד טסײה ןַאפעטס טשינ טא
 ,טלעװ רעד ןיא םיײה עמערַאװ ןײק טשינ טָאה רע א
 ,לעפ ןײז ףיױא רָאה עטלעטשעגפיוא יד זיולב
 ,דלָאג ןקיטולב סהנבל ןופ ןײש רעד יב
 םיא םורָא סא טעז םי רענעדלָאג ַא יװ ױזַא טא
 -- טלעװ רעד ןטימ ןיא טײקטסופ עסײװ יד
 ,בױר ךָאנ ןעקנעב ענײז רעדילג יד טא
 -- .רעטצניּפ רעד ןיא טכיל ךָאנ רעקידנברַאטש ַא יװ
 ןײצ עגײז יװ סײװ טא
 סירַא םיא ןופ טערַאּפ סָאװ םעטָא רעד טגײװ
 --- .דלָאג ןקיטולב סחנבל רעד ײב
 ,שרעדנא ןעזעגסיוא טינ ךָאד טָאה סוזעי וא
 םי ןופ ןלַאװ יד ףױא זיא רע ןעװ
 דֹלֲאְג ןקיטולב סהנבל רעד ײב
 ,עטסערטשעגּפױרַא למיה סוצ ןגױא טימ
 ...ןײלַא רעגײא ןעגַאטשעג

 ליפעג רעדייא-רעדייא עקיזָאד סָאד ,ןכַאז ןעמענַאב ןופ ןפוא רעקיזָאד רעד

 "גייא ךיז ןוא רעדליב עקידהמיא ןלָאמסיוא ךיז ןענעק סָאד ,רוטַאנ רעד רַאפ

 ןשטנעמ ןופ ןייועג םעד ןיא יו טוג ױזַא ,ףלָאװ ןופ יֵאוועג םעד ןיא ןבעל

 : תונמחר ןופ ליפעג קידקיטייו סנרעּפלַאה ןופ טמַאטשעג טָאה

 -- סנעמעלַא זיא טז יד

 ,דניק א סריא לזערג עטסדנימ סָאד ךיוא זיט ךרע רעד ײב ןוא

 ןעמַאמ ןײז ײב לזוײא רעד יװ ןוא ףא רעד יװ ןוא וד יװ

 ריִפַא טלַאפסא ןרעטניה טפ דרע יד עֶקַאט טגײװ רעבירעד

 ...ךדנוא ײב ָאד ןגעװ עלַא ףױא

 ("ָאד ןגעוו עֶלַא ףיוא , דיל ןופ)

 ענייא ,ןגָאז וליפַא ןעק ןעמ ,עטספרַאש עמַאס יד ןופ ענייא זיא תונמחר

 ןופ ליפעג סָאד ןיא סע .ןענרעּפלַאה ייב סעיצָאמע עטסשירעפעש יד ןופ

 ןייגפיוא ןגיוא ענייז רַאפ טזָאל סָאװ ,עיזַאטנַאפ ןייז טרילומיטס סָאװ ,תונמחר
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 רעדימ ַא טגיל, רע תעב ,טנלע ןוא ייוו ןשהיח ןוא ןכעלשטנעמ ןופ רעדליב יד

 סע ."ָאטינ זיא ףָאלש ןייק ןוא ָאד זיא טכַאנ יד; ןעוו טלָאמעד ,?טכַארט ןוא

 םעד ןופ ןייועג סָאד ןעמענרַאפ םיא טזָאל סָאװ תונמחר ןופ ליפעג סָאד זיא

 -- יװ ןעז ןוא ?ןטעהנַאמ ןסיורג ןיא עביל לסיב;

 ,רעמײב ףיוט סעּפלַאמ יװ ןפָאלש רעדניקס

 ,ֿפערט רעײפ רעטנגוא סעקינַאג ףיױא

 ,רערעקגעמיוק רעד -- חגבל יד הא

 ...פעֶק יד רעביא עשזַאס טלסײרט

 ??רָאה ןָא ןצנַאגניא עּפלַאמ, ַא ןופ יװ דליב ַאזַא ןלָאמסיוא רָאג ךיז רעדָא
 : טייטש סָאװ

 רעטצגעפ ןרַאפ טלעק ןופ ָאלב ןוא ןיורב ,.,

 (ביוא למיה םוצ ףױרַא טגײװ טא

 עטַאלב ןוט טולב ןופ םי ַא יװ טגנעה סָאװ

 ....טָטטש רעד רעביא רעטרעטעגרעביא ןַא

 עמַאס רעד םינּפ ןיא ןקוקנײרַא רעטּפָא סָאװ ןוא רעמ סָאװ ןלעוו סָאד
 -יורג וליפַא ,טייקנפָא רעקידתונמחרבמוא ַאזַא טימ יז ןוא רָאװ רעטסקיליורג
 זיא'ס .תונמחר טימ ןָאט וצ ךיוא ךעלטנגייא ךָאד טָאה ,ןרעדליש ,טײקמַאז
 ַאזא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,תונמחר ןופ ליפעג סיקסוועיָאטסָאד ןעוועג
 םיא טָאה טייצ ןייז ןופ רעקיטירק רעשיסור ַא יװ ,?טנַאלַאט ןעמַאזיורג;

 ,ןפורעגנָא
 ןעק תונמחר ױזַא יו ,םעד ןופ סייוו ,עיגָאלַאטַאּפ רעדָא ,עיגָאלָאכיסּפ יד

 ביוא .תעגושמ ןופ ןעמרָאפ עטסדליוו יד וצ ןביירט ןעק ,םזידַאס ןיא ןייגרעביא
 ןופ ליפעג ןכעלקערש םעד ןופ ןרָאװעג עגושמ טינ ןבעל ןיא זיא ןרעּפלַאה

 רע סָאװ ,רַאפרעד רשפא סָאד זיא ,טקינײּפעג ױזַא םיא טָאה סָאװ ,תונמחר
 "ךעליירפ; ױזַא ךיז ,רעקיטכיר רעדָא ,"ןרעוו עגושמ; לַאינעג ױזַא טנעקעג טָאה
 ךיז טבייה סָאװ ,"ַאזַא לדיל ַא ךיא בָאה; לשמל ,עז :דיל ַא ןיא ןכַאמ-עגושמ

 : תורוש יד טימ ןָא

 ? ַאבַאּבָאה ןפ רעציר רעד ךיא ךיב

 .ַאצַאצַאה ןופ רעציר רעד ןיב ךיא
 (1 דנַאב ,299 'ז)

 טקירדעגסיוא ןענרעּפלַאה ייב רעבָא ךיז טָאה תונמחר ןופ ליפעג סָאד

 -ידעמ עלופרעצ ןֹוא רעיורט ןקידוועגניז ןכייוו ןיא ,עיטַאּפמיס ןיא רָאנ טינ

230 



 ןיא ךיוא טפָא רָאנ ,"קיטנוז-ףוס ןופ דיל , ןשיגעלע-סיורג םעד ןיא יוװ סעיצַאט

 :למור ןצנַאג םעד וצ ףוס ַא ןעמענ ןיוש לָאז סע זַא ,גנַאלרַאפ ןטלפייוצרַאפ

 ,ןבָאה תונמחר ןוש ןז יד לָאז
 ,רעדניק עריא ףיױא עפלַאמ יד יװ יזַא
 ,טלעװ רעמערַא רעזדנוא ףױא
 רעטצניפ רעד ןיא ףָאש 8 ףלָאװ ַא יװ ןסעפיוא יז לָאז
 ...טיקיטכיל ענעגײט ריא

 תונמחר ןייז טגעלפ ,ןצרַאה םוצ ןייגרעד קרַאטש םיא טגעלפ סע ןעװ ןוא

 עריטַאס רעקידנרָאצ ןייז טימ רע טגעלפ ,ןליפטימ טָאטשנא .סעכ ןיא ןייגרעביא
 -ײלַאב ךיז ןוָאל ייז סָאװרַאפ ,עטעדווירקעג ןוא עטקידיילאב יד ןסיימש ןעמענ
 -ווירקעג יד סָאװרַאפ טרַאעג סרעדנוזאב ייברעד טָאה םיא .ןעדווירק ןוא ןקיד
 ענעדיישרַאֿפ טימ ןדייל יד רַאפ ןקיטיגרַאֿפ ךיז ןזָאל ,עקידנדייל יד ,עטעד

 רענַאקירעמַא יד יװ ,תומולח ענייש ענעדיײשרַאפ טימ ,ןשינעטכַארטסיױא ענייש
 רערעדנוזַאב ַא טימ טלָאמעד טגעלפ רע ."יַאקס יד ןיא יַאּפ טימ; : ןגָאז
 ןרעטשעצ ,תומולח ןסיירפיוא ,ןצכעצופרַאפ עלַא ןסיײרּפָארַא האנח רעזייב

 ןיא ןטסײרט ךיז ליוו שטנשמ רעד סָאװ טימ ץלַא ,טרָאװ ןייא טימ -- סציזוליא

 ,תולפש ןוא ןדייל ענייז ראפ ןקיטיגרַאפ

 "ןַאכַאטשַאק ןופ עדַאלַאב, רעגנַאל רעד ןיא ןענעײלנײרַא ךיז ףרַאד ןעמ
 -עגייא סבייל-השמ ןימ ַא זיא סָאװ ,דיל ַא ,"עווַאּפ ענעדלָאג יד; ךוב םעד ןיא

 עלַא יד ףיוא טקוקעג טָאה רע ױזַא יו ןעז וצ ,תישארב תשרּפ וצ שרדמ רענ
 ןלעטש טלָאװעג ךיז טָאה שטנעמ רעד עכלעו טימ ,סעדנעגעל ןוא ןסָאטימ

 ,"םענייז רעדורב םעד ףא/ םעד ןופ רעּכעה

 סָאװ ,ךַאז עשירעליּפש-םירוּפ ַא ,עכעליירפ ַא טשרמולכ זיא ?עדַאלַאב, יד

 זיא ּפָאק רעד ןעו ,ןליּפשפיוא ךעלרעדנואוו יװַא טנעקעג טָאה ןרעּפלַאה רָאנ

 ןוא קינהמהב ןטסיװ םעד םדא; ןגעװ השעמ ַא זיא סע .ייברעד ןעוועג םיא

 טרעוו ןדע-ןג ןופ סױרַא עדייב ייז טביירט סָאװ ךאלמ רעד ."הווח עליבוק רעד
 ןטניה ןופ, ךיז טָאה סָאװ ,"רעמזעלק ַא לדייא רענַאיצילַאג ַא יװ טלעטשעגרָאפ

 טביירט סָאװ ןוא "לגילפ-עקשטַאק עסייװ רָאּפ ַא טּפעלקעגוצ רענלָאק םוצ

 ?ןצנַאט לסיב ַא שרעדנַא ץעגרע ...ץיַאג ,ץיֵאג, :ןושלה הוב רעטנוא ייז
 שטָאכ ,רערעטיב ןוא רעטסנרע ?עדַאלַאב, יד רעבָא טרעוו רעטייוו סָאװ

 ןוא ןכעלדליב-קסעטָארג ןוא ןטנַאגַאװַארטסקע םעד ףוס םוצ זיב טגָארט יז
 ענמעט, ןיא ןבירטרַאפ ןרעװ םדא ןוא הוח .רעטקַארַאכ ןשירעליּפש-םירוּפ
 ףיוא ןבעל ייז ואו ,"טלעוו רעד ןופ ףוס םייב טפַאשטרָא, יד ,?עסײדַארַאב
 יו ,?עטָאלב טימ טשימעגסיוא עוויּפָארקע ןופ ךיז ןרענ ןוא תורצ עסיורג
 רעד ייז ןעוו ,"עסײדַארַאב ענמעט, םעד ןיא טינ ייז טייג סע רעבָא טכעלש
 :יױרטש לסיב ַא רָאנ ןּפַאט
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 סיױרַא רעײפ סָאד ץלַא ךָאנ (ײז) ןביר

 -- ןטניה ןטימ ןַאכַאטשַאק ןיא יט

 ץוַאט 8 רעײפ םורָט טײג םדָא זַא ןוא

 הוח ךיוא סיט טימ טבנַאט

 ,גלַא ךָאנ ןביולג ײז סָאװ ןופרעד טמוק סָאד ראג

 .עװַאּפ עגעדלָאג יד זיט סָאד זַא

 ןענייז "ןַאכַאטשַאק ןופ עדַאלַאב; רעד ןופ סעיצַאקילּפמיא עשיאעדיא יד
 יד סָאװ ןוא "עטָאלב טימ טשימעגוצ עוויּפָארק, ןסע סָאד יו רעמ ךָאנ .רָאלק
 טָאה ,"עטָאּפַאק ַא יװ ןיוש ןעגנעה בייל ןטציוושרַאפ רעייז ףיוא רעטעלב;
 "ץרַאּפ רענעדלָאג; רעד ןיא ןביולג הוח ןוא םדָא יַאמעלַא טרַאעג ןרעּפלַאה
 ?עסײדַארַאב םענמעט; םעד ןיא וליּפַא

 ןילַא רע שטָאכ ןוא ,, ,ןלָאמ ןייש יױזַא טנעקעג טָאה ןרעּפלַאה שטָאכ ןוא

 רע יו ,'ףָאלש םעניא עטרַאצ רעדניק יו ,דייר ענייש עניױזַא טַאהעג טָאה
 ןקרַאטש דיל ןייז טימ רע טעװ רעמָאט ,ארומ יד רעבָא טָאה ,דיל ַא ןיא טגָאז
 ףתוש ַא ,הלילח ,רע טרעוװ רעמָאט ,"עוװַאּפ רענעדלָאג; רעד ןיא ןביולג םעד
 ןרעטש; ןלָאמסיוא ךיוא רע טעוװ רעמָאט ,"ןגעוו סטָאג; ןקיטכערַאב סָאװ יד וצ
 ,וצרעד טריפעג םיא טָאה ץלַא סָאד --- "ןרַאנּפָא טכיל רעייז טימ ןלעװ סָאװ

 ןשימוצ טפָא ױזַא עיזַאטנַאפ רעשירעטכיד ןייז ןופ דלָאג םוצ לָאז רע זַא
 ןייז ןגעלעג זיא םעד ןיא .?עסיידַארַאב םענמעט/; ןופ ?עוויּפָארק ןוא עטָאלב;
 ענעדלָאג ןופ דימ ןעוועג זיא סָאװ ,רוד ןייז רַאפ גנוטיײדַאב עסיורג ערעדנוזַאב
 עכעלנעזרעּפ ןייז ןגעלעג ךיוא רעבָא זיא םעד ןיא .תומולח עסיז ןופ ןוא סעוװוַאּפ

 רע טָאה ,תמא ןלַאטורב ,ןטעקַאנ םוצ תמא םוצ גנַארד ןייז ןיא .עידעגַארט
 ,רוטַאנ רעשיטעָאּפ ןייז ןגייא ןעוועג זיא סָאװ ,םעד ןופ ךס ַא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז
 ןופ ,טסיירט ןופ ,עיזוליא ןופ ,םיורט ןופ ,םולח ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע

 דיירפ ןופ ,ןכעלביל ןוא םענעמונעגנָא םעד ןופ ,גנוריזילַאעדיא ןופ ,טייקנייש
 ,טמעטָא ןוא טבעל עיזעָאּפ יד סָאװ טימ ןכַאז ץלַא -- םזַאיזוטנע ןוא

 םעד ןופ רעקרַאטש ןעוועג ןבייל-השמ ןיא טעָאּפ רעד רעבָא זיא קילג םוצ
 ןופ טנעקעג טינ רע טָאה ,עיזעָאּפ יד ןבירטעג טינ טָאה רע לפיוו .טעָאּפ -יטנַא
 ןעמוקעגקירוצ יז זיא ,ריט רעד ךרוד ןבירטעג יז רע טָאה .ןרעוו רוטּפ ריא
 ןכרוד ןיירַא יז זיא רעטצנעפ ןכרוד ןבירטעג יז רע טָאה ןוא ,רעטצנעפ ןכרוד
 ,טפָא יז זןיא עשזַאס רעד רעטנוא רעבָא ,עטעשזַאסרַאפ ַא לסיב ַא ,ןעמיוק
 ןייש ןעוועג ,טײקשיטעָאּפ- -יטנַא רעטספרַאש סנרעּפלַאה ןופ ןרָאי יד ןיא וליּפַא
 רע טָאה ,"דייר עבָארג; ענעפורעג-ױזַא יד ןופ ןטייצ יד ןיא וליפַא .טרַאצ ןוא
 ,?ךרָאש; ַא טַאהעג ךיז ןיא ןבָאה סָאװ רעדיל ןפַאשעג
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 ,ךײר ןָא קידנגײװש וענָאמרעד ןעק סָאװ
 -- טייגרַאּפ ןוז יד ןעװ ,ןטרָאג ןיא טסברַאה ןופ שיור םעד
 ןטרָאג ןיא טסברַאה ןטפ שיר סםענעדלָאג םעד

 == שש שיק שה יח טיײגרַאב טז יד ןעט
 == יש יחח חישה ךיחח טײגרַאפ וז יד ןעװ

(1986) 

 ליטס סנרעּפלַאה בייל השמ ןופ קיטסידעטקַארַאכ ַא וצ
 -טנַא טשרע ףרַאד ןעמ סָאװ טעָאּפ ןייק טשינ זיא ןרעּפלַאה בייל השמ

 טָאה רע .סיוא רע טסקַאװ רעסערג ץלַא םיא טנעייל ןעמ רעמ סָאװ ,"ןקעד
 ןענידרַאפ ייז יװ ,טנַאקַאב ױזַא טינ םויה-דע ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעדיל רעבָא
 ,טצענערגַאב ןוא טלַא זיא םיא ןופ טָאה ןעמ סָאװ דליב ערעלוּפָאּפ סָאד .סע
 ןעמ ביוא ,ןתמא רעד ןיא .רעדיל עטשרע רָאג ענייז ףיוא ךָאנ טריזַאב זיא סע
 -רעד טיוט ןייז ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעדיל רעקילדנעצ יד טכַארטַאב ןיא טינ טמענ
 ,ןענרעּפלַאה טינ ןעמ ןעק ,עיצקַאדער סגרעבנירג רזעילא רעטנוא ,ןעניש

 ןופ רָאנ טינ ןענייז סָאװ ןוויטָאמ ןוא ןטנעמעלע ןפַאש ןייז ןיא ןַארַאפ
 ,גנוטײדַאב רעשיפָאסָאליּפ ןופ ךיוא רָאנ ,גנוטיידַאב רעשירעלטסניק רעסיורג
 ןעלבירג ךיז ףרַאד ןעמ .זדנוא ייב טעָאּפ רעטסשיּפָאסָאליפ רעד רשפא זיא רע
 קיטרַאנדײשרַאפ זיא רע ."טלבירגעג, ךיז טָאה ןיילַא רע יו ןעלבירג ,םיא ןיא
 רע יװ ,"טעָאּפ רעד בייל השמ, זַא ,לָאמוצ טכַארט ךיא .קיטלַאטשעגליפ ןוא
 ןיא ןפורפיוא ןיילַא ךיז ,קזוח וליפא ןוא עינָאריא לסיב שּפיה ַא טימ ,טגעלפ
 עילעּפַאק רעצנַאג ַא רעדָא עּפורט רעצנַאג ַא רַאפ ללוכה-םש רעד זיא ,דיל ַא
 זיא סָאװ ,"ףלָאװ ַא ןופ ורמוא ןיימ , דיל ןטמירַאב ןיא רע טגניז יוװ ,סבייל השמ
 ;שינעטנעקרעד-טסבלעז רעוויטיאוטניא-שיטעָאּפ ַא ןופ רעטסומ ַא בגַא

 סַאב רעד ןוא לקײּפ סָאד ןוא לדיפ רעד ןיב ךיא

 ...סַאג ןפױא ןליּפש טָאװ ,ײרד רעמזעלק עטלא ןפ

 ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה "?סבייל השמ, יד ןופ רענייא רעדעי
 רעדעי .רַאוטרעּפער "ןשינַאמליּפש, ןשינרעּפלַאה ןטנוב ןוא ןקיטרַאסיױרג םעד
 -עגסיוא זיא בייל השמ טלַאטשעג-טנורג םעד ןופ עיצַאירַאװ רעדעי ,"טירטפיוא;
 -ץגרָאפ ןוא טעטילַאער רַאפ שוח ןקיטרַאקיצניײא סנרעּפלַאה טימ טקיטלַאטש
 סָאװ טײקשילַארטַאעט רעשיטעָאּפ רעקידריווקרעמ סנרעּפלַאה טימ טלעטש
 ,עירָאגַאמסַאטנַאפ ,קסעטָארג ,תונצל ,קיגַארט .רָאמוה ,םזימָאק ןייא-טסילש

 ,רעכעלדליב רעדעי וליפא ,"בייל השמ, עילעּפַאק רעד ןופ רעליּפש רעדעי
 רעדנוזַאב ייז ףיוא ךיז לָאז ןעמ ןענידרַאפ ,סנַאוינ רעשינָאריא רעדָא ,רעשיריל
 ,ןלעטשּפָא

 רעקיברַאפ רעד ףיוא ױזַא טינ ןלעטשּפָא רעבָא ךיז טשרקיערעד ךיא ליוו ָאד
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 רעדיל סנרעּפלַאה ןופ גנומערופסיוא רעשירעלטסניק רעד ןופ טײקיטרַאנדיײשרַאפ

 נַאזגיז ןוא גנַאג ןשיטקעלַאיד םעד ףיוא ;ּפיצנירּפ ןשיטסיליטס רעייז ףיוא יו

 ,דיל ַא טרינָאּפמָאק טָאה רע יװ ןפוא םעד ןופ

 ױזַא ןוא לַאקידַאר ױזַא טָאה ןענרעּפלַאה זיב טעָאּפ רעשידיי רערעדנַא ןייק

 ןופ םָאידיא םעד ןוא עיצקיד יד ,קימַאניד-ליטס יד טרעדנעעג טינ לעניגירָא

 .ןָאטעג סָאד טָאה ןרעּפלַאה יװ ,דיל ןשידיי

 רוד ןטשטנעבעג סנרעּפלַאה ןופ ןטעָאּפ ערעדנַא ךיוא זַא ךיז טייטשרַאפ

 -טסניק ןוא גנואיײנַאב רעד רַאפ ןָאטעגפיוא ליפ שיטסיליטס ןוא ךעלכַארּפש ןבָאה

 ןוא טייקנייר רעשיטעטסע רעד רַאפ ,דיל ןשידיי ןופ גנומערופסיוא רעשירעל

 רענייק ,ןָאטעגפיוא רעמ רשפא ערעדנַא ןבָאה דיל ןשידיי ןופ טייקטרעטיילעג

 טינ טיירב ױזַא ,ןטרעוו עשיטעָאּפ טצַאשעגרעביא טינ לַאקידַאר ױזַא טָאה רעבָא

 ,דָאירעּפ ןטייווצ ןייז ןיא .ןושל ןשידיי ןופ רצוא ןרַאפ דיל ןופ ןרעיוט יד טנפעעג
 -עגױרעביא ךעלטנירג בייל השמ טָאה "עווַאּפ רענעדלָאג רעד טימ קידנבײהנָא

 ױזַא ייז ןופ טָאה רע סָאװ ,"ןזױמַאלַאש, עשיטעָאּפ ענעמונעגנָא עלַא טימ ןסיר

 ,טכַאמעג קזוח

 ףיוא טריטנעירָא ךיז לכה-ךס ןטצעל ןיא טָאה סָאװ ,בייל ינַאמ רָאנ טינ

 -סינישזַאמיא ןוא עשיטסילָאבמיס רעדָא עשיסַאלק ףיוא ,דיל-סקלָאפ ןשידיי םעד
 ףיוא ןָאטעגפיוא ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,ױדנַאל ָאשיז ךיוא רָאנ ,ןרעטסומ עשיט

 "עג; ביײהנָא ןיא דלַאב טָאה סָאװ --- ?קירָאטער רעד דנעל ןוא קור ןכערבעצ,

 טינ ריש ,קיזָאלכָאנ קידנויכב א ףיוא דיל ַא ןיא ןדייר וצ קידתוזע ?טגַאװ

 רעד ייב ןטלַאהעג דָאירעּפ ןקידרעטעּפש ןייז ןיא ךיז טָאה --- ןפוא ןשיאַאזָארּפ

 ,עפָארטס רעשיבמאי רעטמַארגעג רעקידהרוש ריפ רעד ןופ טייקידוועגניז

 סָאװ ,רעבָא ,ןרעּפלַאה .עדַאלַאב ןוא דיל ןשיטנַאמָאר ןופ עיצידַארט רעד ייב

 -ץָאּפ עטרינַאיצקנַאס ןופ קעװַא רע זיא רעטייוו ץלַא ,ןבירשעג טָאה רע רעגנעל

 יא ןעוועג זיא הרוש ַא סבייל השמ ןופ "ּפַאלק, רעד ,סלוּפ רעד .ןרעטסומ עשיט

 .רוד ןייז ןופ ןטעָאּפ ערעדנַא ייב יו רענעגייא יא ,רעקרַאטש יא ,רעיור

 ןוויטקעפע ןַא ףיוא רעטשרע רעד עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טָאה ןרעּפלַאה

 -יירפ םעד ,הרוש עקיבליז-ליפ עגנַאל יד טכַארבעגניײרַא ןפוא ןשיטַאמַארד ןוא

 -ניס ןוא ןצַאז עכעלדליב ןופ ףַאלעגנָא ןוויטַאיצָאסַא םעד ,םטיר ןקידמלטָא

 טגייווצרַאפ טּפָא ךיז רעדיל עקידרעטעּפש יד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדָאירעּפ עשיסקַאט

 .סעפָארטס עקידהרוש-ליפ עצנַאג טּפַאכעגמורַא ןוא

 "ינב עלַא ןופ ןושל סָאד עיזעָאּפ ןיא טדערעג רעטשרע רעד טָאה ןרעּפלַאה

 ןופ ןזעוו ןסיורג ַאזַא טכַאמ ןעמ ביוא .ףירגַאב םעד ןופ טיײטַאב ןלופ ןיא םדָא

 בייל השמ טָאה ןַאד ,עיזעָאּפ רעד ןיא ליטס ןלענָאיצַאזרעװנָאק ןוא "ןלַאיקָאלַאק,

 טסכעה ַא ףיוא ,רעטשרע רעד טָאה רע .ןטסנידרַאפ עטסערג יד טרּפ םעד ןיא

 ךעלטרעוו ןוא רעטרעוװ ,ןרָאפַאטעמ ,ןכיילגרַאפ טצונעג ,ןפוא ןוויטינישזַאמיא

 זיא ץַאלּפ ריא זַא ןטלַאהעג ןרעטלַאה זיב טָאה ןעמ סָאװ ,ךַארּפש ַא ללכב ןוא
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 רעד ןוקית ןשיטעָאּפ-שירעלטסניק ַא ןבעגעג שוריפב טָאה רע .דיל ןייק ןיא טינ

 ותעשב ךיז טָאה גורפ סָאװ ,"סעקטַאי רעגרובַאניד ןוא קרַאמ רענליוו, ןופ ךַארּפש
 טָאה רע יוװ ,עיזעָאּפ עשיטעָאּפ ענייש ַאזַא ןביירש םיא טרעטש יז זַא טגָאלקַאב
 ,שיסור ןיא ןבירשעג

 ןופ ךַארּפש יד ןצונַאב וצ טרינעשז טינ ךיוא ךיז טָאה דלעפנעזָאר ,תמא
 -ַאמַארגיּפע ענייז ןיא סרעדנוזַאב --- ?סעקטַאי רעגרובַאניד ןוא קרַאמ רענליוו
 ,קרַאמ ןופ ךַארּפש יד ןעוועג עקַאט סָאד זיא טּפָא ,רעדיל עשימעלָאּפ ןוא עשיט
 ןצנַאג ןיא טַאהעג דייר ?עבָארג, ןצונ סָאד טָאה ןבייל השמ ייב ,שממ-לעוּפב
 ןגעק טסעטָארּפ ַא יו דייר ?עבָארג, יד טצונעג רעכיג טָאה רע .םעט ןרעדנַא ןַא
 םוצ ןטערטוצ םיא ןגעלפ "דייר עשיטנעגילעטניא ענייש, יד ןעוו .דייר ?ענייש;
 ןיא טגָאז רע יו ,טינ לָאז רע זַא ,ןשרעהַאב טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ,ןצרַאה
 ,?יילב ןקידוז טימ ןָאט יײּפש ַא; ,טסקעטנָאק ןרעדנַא

 טייקכעלקריװ רעד טקוקעג טָאה רע סָאװ ,זיא הלעמ עסיורג סנרעּפלַאה
 -ןירַא ךיז ןיא לָאז סע זַא ,גונעג םַארג ןעוועג זיא דיל ןייז .םינּפ ןיא ךיילג
 ןופ טייקכעלקריוו יד יא ,טייקכעלקריוו עקידלטעטשניילק עשימייה יד יא ןעמענ
 ענייז ןופ קיטַאמעט יד רָאנ טינ רעבָא .עילָאּפָארטעמ רעקרָאי-וינ רעסיורג רעד
 םיא ןבָאה סָאװ ,ןעלטימ עשיטעָאּפ יד ךיוא רָאנ ,טרעטיירבעגסיוא רע טָאה רעדיל
 ןטסוװיסערּפסקע עמַאס םעד ףיוא קיטַאמעט עיור טּפָא יד ןקיטלַאטשעג ןפלָאהעג
 ןעניד טנָאקעג טינ ןענרעּפלַאה טָאה סָאװ ,ךַאז ןייק ָאטינ ךיז טכוד זיא סע; .ןפוא
 ןעמערופוצסיוא לַאירעטַאמ רַאפ ךיוא רָאנ דיל ַא ןיא עמעט ַא רַאפ רָאנ סינ
 ,דיל סָאד

 עלענַאיצידַארט יד רָאנ טינ ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ףלילגרַאפ ַא סנרעּפלַאה ןיא
 ?םיוצ ַא טגנירפשרעביא סָאװ ץַאק; עטושּפ ַא ךיוא רָאנ ,"עדוַאּפ ענעדלָאג;

 ַא; ןצונ טנעקעג טקעפע ןשירעלטסניק ןבלעז םעד טימ טָאה ןרעּפלַאה
 ךונוועי, ַא יװ ?ברָאה ַא טימ לדיי, א ,"ףלעפ-עוַאק ַא, יװ ,?ןטרָאג ןצנַארַאמ
 זיב ץרוק ...בייל ןפיוא לדמעהא ַא יו ,לקעז ןילימת; ַא ,"שטאכאפ ןופ
 קיכַאפטנזױט ןענעק ןליּפשיײב יד זַא ןגָאז וצ רָאּפשרַאפ ךיא ,"םיוק ןדגעל יד
 ,ןרעוו טרעסערגרַאפ

 ןופ זיורב ןוא ךָאק ןצנַאג םעד ןצונסיוא שירעטכיד ןענעק ןופ םרּפ ןיא
 קנַאטשעג םעד ךיוא רָאנ ,רוטַאנ רעד ןופ ןכורעגלױאוו יד רָאנ טיג -- ןבעל
 סלַא יא ,ןייז טינ לָאז סָאד ךעלײשּפָא יו -- קָאטשניר ןשיטָאטשסיױרג םעד ןוכ
 ןענרעּפלַאה ףיוא ,ןענייז -- דיל ַא ןעמערופוצסיוא ןעלטימ סלַא יא ,קיטטמעט
 ,טָאילע .ס .ט רעקיטירק ןוא טעָאּפ ןשילגנע ןופ רעטרעוו יד ןטסָאמעגנָא "וו
 -ןכעלײשּפָא םעד ןופ רעיזליב טימ ךיז ןצונַאב םעד ןיא רָאנ טינ; ,ןרעלדָאב ןגלוװ
 ןיא רָאנ -- טָאילע טביירש -- טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןבעל (דידרַאס) ןטואימ
 -:רעדליש ,טייקוויסנעטניא רעטסכעה רעד וצ טייקכעלדליב ַאזַא ןביוהרעד םעד
 ןריטגעזערּפער לָאז ןבעל סָאד זַא ,ןכַאמ ךָאד ןוא זיא סע יװ יװַא ןבעל סָאד קיד
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 -סיוא ןוא גנואיירפַאב ןופ ןפוא ןַא ןפַאשעג רעלדָאב טָאה ,ןיײלַא ךיז יו רעמ
 ,"קורד

 טָאה םיא ךָאנ ךיוא רשפא ןוא םיא זיב רעטכיד רעשידיי רערעדנַא ןייק יוװ
 רעדליב טימ ,םזילַאער ןקידמערַאברעדמוא ןא טימ ,ןצונַאב טנעקעג ךיז ןרעּפלַאה

 ןופ (?ןענָאמרעד ךיא ףרַאד) ןוא .טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןבעל ןכעלײשּפָא םעד ןופ
 ןרעּפלַאה טָאה רעדליב עקיזָאד יד .לטעטש םעניילק ןיא ןבעל *ןכעליײשּפָא; םעד

 ךיז רָאנ טינ ןריטנעזערּפער; ןלָאז ייז זַא טכַאמעג ?טייקוויסנעטניא סיורג טימ,
 ףַאשַאב-טלעוו ןופ ןטייז עמַאזיױרג-שיגַארט ,עקיניזמוא יד ךיוא רָאנ ,"ןײלַא

 ,ללכב
 ןעגנערבניײרַא ךרוד ,דיל ןשידיי םעד ןופ ןצענערג יד ןרעטיירבסיוא ךרוד

 ןעוועג טכַאדעג טינ םיא זיב ןענייז סָאװ ,ןשזַאמיא ,רעדליב ,רעטרעוו ,ןקורדסיוא

 ערעדנַא ךיוא רָאנ ,ןיילַא ךיז רָאנ טינ ,ןרעּפלַאה טָאה ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא
 ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא עזָארּפ עשידיי יד ןעוו טייצ ַא ןעוועג זיא סע .,?טײרפַאב,
 -נוא דיל עשידיי סָאד ןוא (סקופ .מ .א ךיוא זייוולייט) ןָאסלעגרעב דוד ןופ ןכייצ

 .ןרעּפלַאה בייל השמ ןופ ןכייצ ןרעט
 ןעמ ןעק דליב ַא זַא ,רעטכיד ןשידיי ןרעגניי םעד ןזיוועג טָאה ןרעּפלַאה

 ןוא דלָאג-ןיג םענייר ןופ אקווד טינ ןוא ןלַאטעמ עטושּפ רעדָא עיור ןופ ןכַאמ
 יד יװ ,דלָאג טימ ןוא ןוז טימ ןָאט-ןייש ַא טנעקעג ךיוא טָאה ןיילַא רע שטָאכ
 יד זיא רעדליב ענייז ןיא רעבָא עטסקידריװקרעמ סָאד .,רוד ןייז ןופ עטסעב

 עטסנליוהרַאפ ןוא עטסטייו יד ןענעקרעד רעדָא ןעזרעד ןענעק וצ טפַאשנגייא

 טלָאװ קיטעָאּפ רעשיטסילָאבמיס רעד ןיא .ןכַאז ןשיװצ ןתוכייש ןוא ןטייקכעלנע
 -ַאב סרעלדָאב ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,"ןעגנורידנָאּפסערָאק, ןפורעג ןתוכייש יד ןעמ

 ,דיל טמיר

 ןַא ןעוועג רעכיג זיא רע .טסילָאבמיס ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא בייל השמ

 רעדָא ןרענעשרַאפ ױזַא טינ טלָאװעג ךיילגרַאפ ַא טימ טָאה רע ,טסינָאיסערּפסקע

 ,?טעקַאנ ןוא קידנואוו; זיא סָאװ ,תמא ריא ןקעלּפטנַא יוװ ,ךַאז ַא ןריזיטעָאּפרַאפ

 ןעמ זומ ךַאז ןייא ,ןציירפיוא ,ןריקָאש ךיילגרַאפ ַא טימ ןלעוװ טפָא טגעלפ רע

 ןייז טינ ןענרעּפלַאה ייב לָאז ךיילגרַאפ ַא "זעיצנעדנעט, יװ ןעקנעדעג רעבָא

 : טייקיטליג עשירעלָאמ-לעוזיוו ַא קידנעטש רע טָאה ואוו ץעגרע ---

 סיוא רעכיג טעז ןוז עקיזָאד יד רָאנ

 סױרַא דָאֹב ןופ ץעיַארבעװַאנ ַא יװ

 (פפ 'ז ,2 'ב ,"רערעש םייב לַאזקָאװ ןפיוא,,)

 ןכַאז ןעז ןענעק ןייז ףיוא יא תודע ןגָאז ןרָאפַאטעמ ,ןכיילגרַאפ סנרעּפלַאה

 רעשיטסילַאעררוס רעקידלורּפש ַא ףיוא יא ,טלַאטשעג ןשיטסילַאער רעייז ןיא

 רעשירָאגַאמסַאטנַאפ רָאנ טינ ןַארַאפ זיא טייקידאמזוג ריא ןיא סָאװ ,עיזַאטנַאפ
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 ןוא רעדליב ןופ עפש יד זַא ,טפערט סע .רָאמוה רעטכע ךיוא רָאנ ,קסעטָארג
 ...ןדָאלעגרעביא סױרַא טמוק דיל סָאד ןוא סיורג וצ םיא ייב זיא ןשזַאמיא

 רעד זיא רעינַאמ ןוא ליטס סבייל השמ ןיא רעבָא עטסכעלמיטנגייא סָאד

 ןעגנוגָאזסױרַא ענייז טריויטָאמ רע יו ,דיל ַא ןיא ךיז טגעװַאב רע יו ןפוא
 םיא טנָאמרעד ךַאז ןייא יו ,רערעדנַא ןַא וצ ךַאז ןייא ןופ רעביא טייג רע יו
 טייקוויטקעיבוס עכעלנייוועג יד רָאנ טינ םיא ייב ןַארַאפ זיא סע ,רעטייווצ ַא ןיא
 -גזעוונָא עכעלרעּפרעק עכעלנעזרעּפ ַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,רָאנ ,רעטכיד ַא ןופ
 -לַאה .דיל ןופ גנַאג ןטימ ןריפנָא ןוא ןרילוקיטסעשז ןפוא ןַא ,דיל ַא ןיא טייה

 ַא שוריפב רָאנ ,רעשימַאניד א רָאנ טינ זיא דיל ַא ןפַאש ןופ ןפוא סנרעּפ

 ,רעשיטקעלַאיד

 וליפא ,אירטו-ָאלקש ַא ,חוכיוו ןופ סעּפע ךיז ןיא טָאה דיל ַא סבייל השמ

 -רַא ןופ ,שינעגנירדסורַא ןוא שינעגנירד ןופ ,לוּפליּפ ןכעלשידיי-טכע ןַא ןופ

 רע .ןצעמע טימ ןייא רדסכ טהנעט ןרעּפלַאה ,ןטנעמוגרַא-ןגעק ןוא ןטנעמוג
 םתס רעדָא ,"יורפ ןיימ וצ דייר, ,"ןוז ןיימ וצ דייר, טפור רע סָאװ ,רעדיל טָאה

 טדער -- ןדער וצ ןעמעװ וצ טינ םענייק ןיוש טָאה רע זַא .ןצעמע וצ דייר
 "טישכת םעד בייל השמ/, וצ רעדָא ,"טעָאּפ םעד ןבייל השמ וצ, רע

 סאחרוא-בגַא יד ,"סטראּפא, יד ןענייז רעדיל עקיטרַא-גָאלָאנָאמ יד ןיא

 ןקיצנייא ןיימ וצ טדערעג ךיא בָאה סָאד, יװ רעדיל עגנַאל יד .ךַאז עכעלריטַאנ ַא
 -געל ערעדנַא ןוא "רערעש םייב לַאזקָאװ ןפיוא, ,"טינ םענייק וצ רעמ ןוא ןוז

 םעד ןופ ןליּפשייב ןענייז ,"ןרעּפלַאה בייל השמ; דנעב ייווצ יד ןיא רעדיל ערעג
 טכייל טינ רעדיל יד זיא סע .בצוועג-דייר ןשינרעּפלַאה ןוויטַאטנעמוגרַא ןקיזָאד

 ןרעּפלַאה ייז טלָאװ רשפא .שינעטכידעג ךס ַא ייז ןיא ןַארַאפ .ןענעייל וצ

 -- תונורסח עשינכעט עלַא טימ ןענייז ייז יוװ ןליפא רָאנ .טעברַאַאב ןעוועג ךָאנ
 .ןעגנוכיירגרעד עטסנעש טינ ביוא ,עטספיט ענייז ןשיווצ ייז ןענייז

 סָאװ ,רעדיל עקיטלַאטשעג רעמ ,ערענעלק רעכיב ייווצ יד ןיא ןַארַאפ

 ,2 'ב ,106 יז ,"רעצ ןייז ןיא, דיל סָאד יו ,קרעוורעטסיימ עשיריל תמאב ןענייז
 רעדעי ,הרוש רעד ןופ גיוב ןוא יירד רעדעי ,ייז ןופ סנייא זיולב ןענָאמרעד וצ
 ןייא טימ ,,קורדסיוא רעשיטַאמָאידיא רעדעי ,עיצַאנָאטניא רעדעי ,עיצקעלפניא
 רעדיל עטנָאמרעד-טינ ןוא עטנָאמרעד יד ןיא וטפיוא רעשיטסיליטס רעדעי טרָאװ
 סעלעדנעמ ןופ ליטס רעד זיא סע יװ שידיי -- שידיי ףיט ןוא ךעלטנירג זיא
 ,עזָארּפ

 רעטסיימ ערעדנַא ןעמוקענוצ ןענייז רעדיל יד ןבירשעג טָאה בייל השמ טניז
 -טנורג רעד ,רעטשרע רעד ןעוועג רעבָא זיא רע .ליטס ןוא ןָאט ןשידיי ןופ
 ; דיל ַא ןיא סיוא ךיז טהנעט ןרעּפלַאה יו טָא .רעגייל

 .טלעטשַאב םיורָטפ טיִנ רענײק םיִגּפ רעזדנוט ןבָאה רימ

 ,טגוה םעד ףיוא ןפרַאװ טינ ןײטש ןײק ןָאס ןעמ טא
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 .טכַאנ רעד ןופ למיה םעד -- טנײװ רע ןעװ םינּפ ןייז טזײװ סָאװ

 ,םעד ןגעװ ןױש טכַארט ךיא זַא רָאנ

 ועּפַאט טכַאג רעד ןיא ָאד ןײלַא ךיז רעביא טיױרטרַאפ

 ,טײקיורגילּפעג ןיב טרעכיורעגנָא

 ,רימ ןגעקטנַא ןשטנעמ ַא ןָא רימ טזײװ ןעמ ןעװ ןוא

 יא סָאד רעװ רימ טגָאז ןעמ ןוא

 .םיא ףיױוא קוק ךיא זַא ןוא

 טכיזעג ןייז ןופ דלַאֿפ ןוא שטייק ןדעי טימ רע ןוא

 ,טסײרפעג ךיז טָאה רע יװ ,םײה רעד ןופ ןרבק םעד טנָאמרעד

 ןטױט םעד לרעדורב ןײמ ײב סוּפָאקוצ טָאה ןעמ ןעװ

 -- טכיל ןדנוצעגנָא

 ,םיא ײב גיוט ןטכער ןײז ןופ טײקמורק יד זַא ראט

 ,טלַאק ױזַא טינ ריש זיא ,טכירעגמוא דימ טפערט סָאװ

 -- טכַאגײב ףָאלש ןופ טקעװ סָאװ ,ורָאמ רעמײהעג ַא יװ

 ,ויימ ןָאט ײװ טלַאמעד טינג געמ יצ

 ,עקיטולב ַא דנואװ ַא ץרַאה עמַאס ןײמ ןופ יװ

 ,ןביולג םיִא דגילב ןלָאז רימ טײטשַאב רע סָאװ

 ?ןבעל יא טפַאשרעריפ ןצ טלײװרעדסױא זיא רע זַא

 ?טּפַאשרעריפ ןעד טנײמ סָאװ

 .װ .זַא .א ,.װ .זַא .א

 ןבירשעג ךעלניײשרַאװ זיא ,ןעמונעג זיא גוצסיוא רעד ןענַאװ ןופ ,דיל סָאד

 -עג לסיב ַא םיא ןיא ךיז טליפ סע ןוא דָאירעֿפ ?ןקנילע סנרעּפלַאה ןיא ןרָאװעג

 ,רעינַאמ ןשיטסיליטס םעד ןעז רערעלק ןעמ ןעק רַאפרעד עקַאט רעבָא .טײקטכַאמ

 ,דיל ַא טלקיוועצ רעדָא ,טעברַאעגרעדנַאנַאפ ןרעּפלַאה טָאה םיא טימ סָאװ

 !בנַא ןעמ טָאה חסונ ןשיטסיליטס ןייז סָאװ ,גוצסיוא רעטכַארבעג רעד

 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ןטעָאּפ עשידיי עגנוי עלַא טעמכ ייב ןרעהסורַא טנעקעג

 ,םעד ןופ ליּפשייב ַא יװ ,טרעוו ןשירעטכיד ןייז ןופ ןעזענּפָא ,ןעניד ךיוא ןעק

 טגעלפ ךַאז ןייא ױזַא יו ; דליב רעדָא ,קנַאדעג ַא טגייווצרַאפ טָאה ןרעּפלַאה יו

 לשמל םיא טנָאמרעד ױזַא .ךַאז עטייוו רעייז טפָא ,ערעדנַא ןַא ןריטסעגוס םיא

 סנּפָאקוצ טכיל יד ןוא ,ןרבק ןשימייה ןופ טכיזעג סָאד טכיזעג "סרעריפ, םעד

 טזייו סָאװ ,דליב ַא ןיא דליב ַא שיטקַאפ זיא'ס ,?ןטיױט םעד לרעדורב , ןייז

 "סע ןיא ןגעווַאב קיטייצכיילג ,דיל ַא ןביירש ייב ,ךיז טגעלפ ןרעּפלַאה יו בגַא

 -רעביא טנעקעג לענש םיא טָאה עיזַאטנַאפ ןייז ,גנורַאפרעד ןופ ןרעפס עכעל

 רעקרָאײוינ ַא ןופ גנַאג ַא ךימ גלָאפ זיא'ס ,ןטייווצ ַא ןיא טרָא ןייא ןופ ןגָארט

 !עיצילַאג ןיא לטעטש רעדנַא ןַא רעדָא ,װעשטָאלז זיב עפַאק רעטרעכױרעגנָא

 עשידיי יד ,סעיצַאנָאטניא עוויטַאטנעמוגרַא יד ,רעדיוו סעיצקעלפניא יד

 יָאסַא-שיגַאזגיז רעד ךיוא יו גערפּפָא ןוא גערפ רעד ,סנכש-לכמ ,עשידמול ומכ
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 םוצ רעטלוב ןעמוק ,טנווייל שיטעָאּפ טיירב ַא ןעלקיוועצ ןופ ןפוא רעוויטַאיצ

 רעטשרָאפעגסיױא קינגיוו ךָאנ טציא זיב רעד ןופ גוצסיוא ַאזַא ןיא קורדסיוא
 :"םי ןופ גערב םייב יחרז, עמעָאּפ

 בקעי יר עדײז רעד זיא רשפא רָאָנ

 ?םעגײק ןקעטפיוא טשינ ליה רע ןא רעטנַארק א

 ןײז ךָאד ןָאק סע
 ?ןָאט רע לָאז סָאװ זיא -- ףָאלש ןָא טגיל רע זַא
 ןײגרעטנורַא ןעניז ןופ ךָאד ןעט ןעמ
 .רעטצניפ רעד ןיא ןיילַא םענײא ךיז טימ

 ןײװעג סָאד ױזַא ןרעה ןעמ ןעק ןעװ םערָאװ
 ,העש רעד ןיא טשינ בױא ,טלעװ רעמערָא רעד טפ

 5 ָאטשיג יא ףָאלש ןייק ןוא ָאד זיא טכַאנ יד שװ
 טיוא עקַאט ךָאד טמוק ידַא בױא ןוא
 ןױלק ַא טלעװ רעד ףױא ָאד זיאיס סָאװ ,טוג זיא'ס זַא
 .רפס ַא ײב טכיל ַא ופ ןײש יד טא
 טרעדנַא סעפע ראג רָאג סע זיא רשפא רָאנ
 לןברק ַא ךיוא זיא בקעי יר עדײז רעד טא

 ףײז ךָאר ןָאק סע

 ןײלַא ךיז רַאפ זיא טכיל ןיא רעײּפ סָאד זַא

 ןײגרעטנוא טשינ ליװ סָאװ ,המשנ ַא

 ןעז יז טעװ רע וא ?טנײש יז רעדײא

 ,ןזײװ טשינ רעטצניפ רעד ןיא ךיז טעװ יז בױא
 ןעשעג סג ַא ןדײס ,ךָאד ףרָאד גָאטײב

 .ןײז טרעדנואװַאב לָאז טײקיטכיל ריא

 ,ןײש יד טכיל םעוופ טלָאמעד ךָאד ןעעזרַאפ רימ
 טנָאמרער ןוא טנײװ יז ןעװ וליפא

 ,טנָאקעג ןבעל םייב ןבָאה רימ סָאװ ,חמשנ ַא
 .רפס ַא יװ רעמ ךָאד זיא סָאד ןוא
 בקעי יר עדײז רעד אמתסמ ןעס םעד ףיױוא רָאָנ
 .ןבעג טשינ רעפטנע ןיײס שץסרז רעכיז ןױט

 א עא א אטא קאט היה א א יא

 א ר טעטש אטא יא טא ר ר אלא

 ,הלילח ,בקעי יר עדײז רעד לָאז רָאנ

 יהרז ?קינײא ןײז ףיוא ןײז זגורב טשינ
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 ,ןײז עקַאט ןעק סע
 ןײטש ןטעקַאנ ןפױא טכַאנײב םי םײב זַא
 ןײלַא ךיז ןיא ןעלבירג וצ ךיז רעװש זיא
 ,טנײמעג טלָאװ רע יװ ,עזסױא טשינ סָאד לָאז רָאנ

 עקַאט רשפא טָאה סָאד רָאג הלילח ןגירק וצ ךיז
 טנײװעג ןײלַא ךיז ףױא המשנ ןייז
 הא ץעגרע םיא ףױא טרַאװ סָאװ ,טכיל סָאד יװ
 .ור ךָאנ ןוא טסײרט ַא ךָאנ ךיוא ךָאד טקנעב רע

 ןעזעגסיוא ךָאד טָאה עדײז רעד ןוא
 ןעװעג ףױא זיא רע ןעװ --וײל ַאיװ --ילַא יז

 -- -- -= רּפס םעד ײב -- טכיל ןופ ןײש רעד ײב

 ,ליטס ןשיטַאמָאידיא ַאזַא ןיא ןבירשעג טשינ רענייק טָאה ןבייל השמ רַאפ

 סע ."סהלילחק ,"סאמתסמ, ,"סרשפא, ,"סנייז ןעק, ,"סעקַאט, ליפ ױזַא טימ

 ,תויוועה ןוא תועונת עכעלשידיי יד טשרקיע רעד רָאנ ,רעטרעוו יד רָאנ טינ זיא

 .רעטרעוו עקיזָאד יד טימ ןעייג סָאװ

 -טסניק-טרָאװ ַא זַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא סעיינ ןייק טשינ זיא סע

 עלעדנעמ .ןדיי ןשיּפיט ַא ןופ ןדער סָאד רעטסומ ַא רַאפ ןעמענ ךיז לָאז רעל

 ןכעלכַארּפש סעמעוו ,תויוועה ןוא !תועונת סעמעוו ,?ןדייק ןייז טַאהעג ךיז טָאה

 ןרעטסיימסיוא ןפלָאהעג םיא טָאה ןינע ןַא ןשטייטסיוא ןוא ןשטייט ןופ ןפוא

 ,ליטס ןייז

 טַאהעג טינ ,תמא טָאה ץרּפ .ןדיי ןייז טַאהעג ךיוא ךיז טָאה ץרּפ .ל,י

 רעכיג טדער ןצרּפ ייב ,דיסח רעדָא ,ןדמל רעד ,טנַאלַאט-קימימ סעלעדנעמ

 "עג טינ לָאמניײק זיא סע .תורישעיךַארּפש ןוא תופירח סעצרּפ ןופ ףליה רעד טימ

 ַא ןציּפשרַאפ ןוא ןצינשרַאפ ףרַאש ױזַא טנעקעג טָאה סָאװ ,דיי ַא ןבעל ןיא ןעוו

 יו ,השעמ ַא ןלייצרעד שילַאקיזומ ןוא טריסנעדנָאק ױזַא טנעקעג טָאה סָאװ ,ץַאז

 ,ןצרּפ ייב דיי ַא טוט סָאד

 "ורטסניא-ביירש ןייז טעיָארטסעגנָא ץרּפ ךיוא רעבָא טָאה לכה-ךס ןטצעל ןיא

 ןגעוו ,ונ .ןושל ןשידיי ןופ טייקכעלקריוו רעכעלדנימ רעקידעבעל רעד טיול טנעמ

 ,ןדיי ןייז רָאנ טינ טַאהעג ךיז טָאה רע .טדערענּפָא ןיוש ךָאד זיא ןעמכילע-םולש

 רעשידיי רעד ןופ רעקיסַאלק יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ללכב .ענעדיי ןייז ךיוא רָאנ

 ,ליטס-ביירש ַא יו ,ליטס-דער ַא ןפַאשוצנייא ךיז טבערטשעג רעכיג ןבָאה עזָארּפ

 "עג ןייק ךיז רַאפ טַאהעג טינ ןבָאה רעקיסַאלק יד סָאװ ,רַאפרעד סָאד זיא רשפא

 ןקידעבעל םעד ףיוא טריטנעירָא קרַאטש ױזַא ךיז יז ןבָאה ,ןרעטסומ ענעבירש

 ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןביירש "ןטדערעג , םעד ןיא ךיז טייטשרַאפ .ןושל ןטדערעג

 -ַאלק יד ןופ ליטס םעד ןופ רקיע רעד רעבָא .,עיצַאזיליטס ,גנורעטייל גונעג

 ןרעטסומ עלַאנָאיצַאנ עכעלדנימ ףיוא ךיז ןריטנעירָא סָאד ןעוועג זיא רעקיס

 ,ןטרַאסנדער ןוא
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 "ןזרעפ עשידיי סָאד ןעוו .עזָארּפ רעד ןיא רָאנ ןעוועג ױזַא רעבָא זיא סָאד

 ףיוא טריטנעירָא ןטעָאּפ יד ךיז ןבָאה עיזעָאּפ ןרעװו וצ ןביוהעגנָא טָאה ןביירש
 ללכב .עשיטעָאּפ-שיטעטניס ַא ןעוועג זיא ךַארּפש רעייז ,ןרעטסומ עשידיי-טינ

 ןיא טינ רעבָא ,טלַאהניא ןיא לַאנָאיצַאנ ןעוועג עיזעָאּפ עשידיי ערעטלע יד זיא
 ןיא ךעלטלעװלַא ןעוועג טפָא זיא סָאװ ,עיזעָאּפ ענרעדָאמ יד טשרע .עמרָאפ
 וצ ןוא טייקכעלדליב רעשידיי ַא וצ געוו םעד ןכוז וצ ןביוהעגנָא טָאה ,וויטָאמ

 ,עיצקיד רעשיטַאמָאידיא-שידיי ַא
 סָאװ עיזעָאּפ רעשידיי רעיינ רעד ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןרעּפלַאה

 ןדייז ַא ןופ "רמא, םעד ףיוא ךיז ןריטנעירָא וצ ןביוהעגנָא שיטסיליטס טָאה

 -ַארטַאעט לסיב ַא ןגעלעג זיא םעד ןיא תמא .המלש 'ר רעטעפ ַא רעדָא ,בקעי 'ר
 עידָארַאּפ וליפא טרָאד ןוא ָאד ןוא עיצַאזיליטס ךס ַא רָאג ,לעטשנָא רעשיל

 ; תונצל ןוא

 המלש 'ר טגָאז -- חמלש יר רמַא

 געװ ןיא םירָאװ 8 יװ טעװ דחפילעב רעד

 .געט יד ןופ ףוס ןיא ןרעװ ןטָארטעצ

 ןרָאצ ןטכערעג ןיא טעװ סָאװ ,רוביג רעד א

 ןרָאד א יװ יא ןדניצנָא ךיז

 ךיור ןכרוד טזײלעגסיױא ןרעװ טעװ

 .ךיוה רעד ןיא ןעמעופױרַא םיא טעװ סָאװ

 ןעניז ןופ רעטנורַא טעװ סָאװ רעד ךױא ןא

 ,ןעגיפעג התימ ַא ךיז רַאְּפ טעװ

 ןײז םעװ ײװ לָאמ טוזיוט ןוא רעטצניפ רעבָא

 ןײװ םייב ןציז ןלעװ סָאװ ענעי וצ

 ,ןשיט יד ײב רעבײװ עגײש טימ טא

 .טײטט סע יװ ױזַא ןעשעג םעװ ײז ןצ

 ךיײרפ יד ,םילוגרא לטהטב םירוכיש

 ,ןעלגרָא יװ ײז ןפ ןעמורבסיױרַא טעװ

 ,ןעלגרָאג יד ןדײגש ךיז ןלעװ ערעדנַא ואװ

 ןיגרַאֿפ טעװ טלעװ ַא -- אכרב אילב

 ןײלַא ןבײלברַאפ ןפרַאד ןלעװ ײז טא

 רךעבײװ ןפ ןבײר זָאל ןײװ םיב ךיז

 ...רעבײל ערעײז ןופ טײקגָאש רעד טימ

 (הרות טגָאז יחרז)

 "המכח, ןייא ןשיווצ ,?ןריזומַא; וצ טניימעג גוצסיוא םעד ןיא זיא ץלַא טינ
 טינ ָאד ףרַאד םענייק .תמא ןַא ףיוא הרות יחרז עקַאט טגָאז רערעדנַא ןַא ןוא
 אמתסמ ךיז טרּפ םעד ןיא טָאה ןרעּפלַאה ,סארמג עטכַארטעגסיױא יד ןריקָאש
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 טכַארטעגוצ סנטסרעמ טָאה היבוט ,רעמ טינ .ןקיכלימ םעד היבוט ןיא טנָאמרעד
 ...םיקוסּפ יד טכַארטעגוצ ךיוא טָאה ןרעּפלַאה ןוא ןשטייט יד

 .בי

 ןטכַארט סָאר ןּפַאטַאב ןוא ןטכַארט

 רעדיל ןופ ליטס רעד זיא ,רעטכיד ןקיכות ןדעי ייב יװ ,ןענרעּפלַאה ייב
 -שרמולכמ סָאד ,סָאירטו-ָאלקש יד .ןסיורד ןופ טמוק סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעוועג טינ
 טרָאװ סָאד ןגעווע סָאד ,גַאזגיז רעד ,רערעדנַא ןַא ןופ ךַאז ןייא ןענרעלּפָא עט

 טלצרָאװעג ףיט ןבָאה "רָאװ רעד, וצ ןעמוקוצ רעטנענ ידכ ,"רָאה רעד ףיוא

 קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא סע .ןכַאז ןיא ךיז "ןעלבירג; וצ עבט סנרעּפלַאה ןיא

 וצ ,רובעי אלו קוח ַא סעּפע וצ ,ךות ַא סעּפע וצ ןבָארגרעד ךיז ןלעוו ןייז ןופ
 -עג זיא סע .,ןפוררַאפ ןוא ןזָאלרַאפ םיא ףיוא ןענעק ךיז לָאז ןעמ סָאװ ,תמא ןַא

 ,?ןטכַארט סָאד ןּפַאטַאב ןוא ןטכַארט/, ַא ,סיוא ךיז טקירד רע יוװ ,ןעוו
 רעקידרקיע רערעדנַא ןַא וצ טריפעג טָאה ןטכַארט עטלּפָאט עקיזָאד סָאד

 -ייֵז ַא ךיז ףיוא ןטלַאה טנעקעג רע טָאה דיל ַא ןביירש םעד תעב .טפַאשנגייא
 ןָאט-קוק ַא טנעקעג טפָא טָאה רעטכַארט-טלּפָאט ןוא "רעלבירג;, רעד .גיוא קיט

 .קלב ןענרעל ןײלַא ךיז טימ ,דצה-ןמ ןילַא ךיז ףיוא

 זיא רעקיריל ןטסוויטקעיבוס םעד ייב וליפא זַא ,טגָאזעג רענייא טָאה לָאמַא

 ,דיל ןופ טקעיבָא רעד ךיוא רָאנ ,טקעיבוס רעד רָאנ טינ ,"ךיא; רענעגייא רעד
 ןגעו טדערעג טפָא טָאה רע ,גָאז םעד ןופ גנוקיטעטשַאב עטוג  ַא זיא ןױעּפלַאה
 .ןָאזרעּפ עטירד רעדָא ,עטייווצ ַא ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,ךיז

 טדער יָאטעג טנעמונָאמ; יו דיל ןויטַאטידעמ-שיריל ַאזַא ןיא וליפא
 -שיטירק רעקיזָאד רעד .,ןגיוא יד רַאפ ןענַאטשעג ןײלַא ךיז טלָאװ רע יו רע

 לָאמַא ,עינָאריא וצ רעדיל עסיוועג ןיא טריפ ןילַא ךיז וצ גנַאגוצ רעוװיטקעיבָא

 עטסשיטַאמַארד ןוא עטסשיטעטַאּפ יד וצ רעבָא סע טריפ טפָא ,רָאמוה ןטכע וצ
 םעד ןופ עפָארטס-סולש רעד ןיא לשמל יװ ,רעדיל סנרעּפלַאה ןיא ןטנעמָאמ

 ,?טולַאס; דיל ןטמירַאב םעד ןיא ןוא ?קיטנוז ףוס ןופ דיל סָאד, דיל םענַאמוה-ףיט

 .רעגענ ַא ןופ יירעשטניל רעד ןגעוו

 ןוא רעויטַאטנעמוגרַא רעד ,"ןטכַארט סָאד ןּפַאטַאב ןוא ןטכַארט ,, סנרעּפלַאה

 -קיטומטוג ןייז ,ןײלַא ךיז טימ ךיז ןהנעטסיוא ןייז ,דיל ןיא גנַאג רעוויטַאיצָאסַא
 ןעגנודנעוו עשינָאריא ענייז ,ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןענהנעטנייא עשיטסירָאמוה
 ,"םכח םעד ןבייל השמ, ,"טישכת םעד ןבייל השמ,, ,"טעָאּפ םעד ןבייל השמ, וצ

 ןיא ןוא ?ןיילַא ךיז ןיא ךיז ןעלבירג; ןייז ,ןשירַאנַאב ןייא ןיא ךיז טלַאה סָאװ

 קידנעטש טינ ביוא ןטסטלוב םעד טכיירגרעד ןבָאה -- ןעמעלבַארּפ"ץנעטסיסקע

 רעשימַאניד רעד .רעדיל עקידרעטעּפש ענייז ןיא קורדסיוא ,ןטסשיטעַאּפ םעד

 -פערט ַא רעדָא דליב ַא ןעגנַאלרעד ןענעק סָאד ,דיל ןופ גנַאג רענַאטנַאּפס ןוא
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 רעקיטרַא-גָאלָאנָאמ רעד ,ןלַאפעגנייא רוביד ידכ-ךות םיא ןטלָאװ ייז יוװ ,גָאז ןכעל

 ןיא ןרעה רָאלק ץנַאג רעבָא ןיוש ךיז ןזָאל ,ןכַאז ערעגנעל יד ןופ רעטקַארַאכ

 : רעדיל עטשרע סבייל השמ

 ,הימ יב ריקלַא ןיא ןײגמורַא ךיא רעה

 ריט ןוא רעטצנעפ ןשיװצ רעהַא ןוא ןיהַא

 ןעמונעג הפצוח יד ךיז טָאה רעװ ,ךיא טכַארט

 ?ןעמוק וצ ריקלַא ןײמ ןיא טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 רעד רטפא ,רעד רשפא ,טכַארט ןוא ךיא טכַארט

 ,רעה ךיא סָאװ ,טירט יד זַא ,סיוא רימ ךיז טכאד

 ןּפָארטש וצ ךימ טמוק סָאװ ,עדייז ןיימ זיא סָאד זַא

 ןפָאלטנַא רעדיװ ךיא ןיב סָאװרַאּפ ןגערפ וצ

 ןײלַא עמַאמ יד טזָאלעגרעביא ןוא

 ?ןײטש ןטנלע ןַא יװ ױזַא ,רקפה ןפיוא

 ןרעה וצ ףָארטש יד ןױש דימ ךָאד ךיא ןיב

 .רעװ וצ וּטָאלשנַא ןואורּפ לעװ -- ךיא טכַארט

 .רעירפ יװ ןײגמורַא ןדײז ןײמ ךיא רעה

 רימ רעביא טעה ערדלָאק יד ךיא יצ

 ןגיואיד ןופ סערַאּפש ךרוד ןָאט קוק ַא זױלב טאורפ ןוא

 ןגיובעג ןײגמורַא ןדײז ןײמ ךיא עז

 ...ררע רעד וצ ּפָאָק םעד ןגױבעג

 "ביד רעד יו קורדנייא םעד טפַאש סָאװ ,דיל ַא ןיא זַא ךעלריטַאנ זיא סע

 סָאװ טרָאװ ַא לָאז -- טלייצרעד סעּפע ןצעמע ,טדערעג ןצעמע טימ טלָאװ רעט

 רעדנַא ןַא יו ,וויסערּפסקע רעקינייוו טינ ןייז ,גנוגעװַאב ַא ,טסעשז ַא טנכיײצַאב

 זיא "ךיז רעביא טעה ערדלָאק יד ךיא יצ , הרוש רעד ןיא .,שזַאמיא רעמיטיגעל

 ,שזַאמיא-טסצשז אזַא "טעה, רעד

 סע ואוו ,רעדיל עטריזיװָארּפמיא ומכ ,עטרינַאּפמָאק-יירפ יד ןיא רָאנ טינ

 יד ןיא ךיוא רָאנ ,דייר םָארטש ַא ןפיול יירפ טזָאלעג טָאה ןרעּפלַאה זַא ךיז טכוד

 טרעה ,רעדיל עטצנַאגרַאפ ןוא ענעסָאלשעג ,עטריזינַאגרָא-טסעפ ,עטקַאּפמָאק רעמ

 ןעגנירד ןכעלשידיי ןופ קימימ יד טעז ןעמ ןוא ןוגינ םעד ןענרעּפלַאה ייב ןעמ

 : ןעיירב ןוא

 ןלײצרעד טעװ טעָאּפ רעד בײל השמ זַא ןוא
 ףעזעג סעילַאװכ יד ףיױא טױט םעד טָאה רע זַא
 ,לגיּפש 8 ץא ןײלַא ךיז טעז ןעמ יװ יזַא
 -- ןעצ םורַא ױזַא ,רָאג ירפרעדניא סָאד טא
 ןןבײל השמ ןבײלג סָאד ןעמ טעװ יצ
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 ןטײװ רעד ןפ טיט םעד טָאה בײל השמ זַא ןוא

 ,טײג סע יװ טגערפעג א טגַאה רעד טימ טסירגַאב

 טוזױט ליפ ןשטגעמ ןבָאהיס תעב אקװד ןוא

 -- טײרפעג ןבעל ןטימ דליװ ךיז רעסַאװ ןיא

 ?ןבײל השמ ןבײלג סָאד ןעמ טעװ יצ

 ,ןרעװש ךיז ןרערט טימ טעװ בײל השמ זַא ןוא

 ורזַא ןגיוצעג םיא טױט םעד ןצ טָאהיס זַא

 טנװַא ןיא ןטטנעברַאפ ַא טיצ סע יװ יזזַא

 יױרפ רעטקילײהרַאפ א סגײו ןופ רעטצונעפ םוצ

 ?ןבײל השמ ןבײלג סָאד ןעמ טעװ יצ

 ןלָאמ ײז רַאפ טױט םעד טעװ בײל השמ זַא והא

 יש ךײרגברַאפ רָאג רעטצניפ טינ ןוא יררג טי

 ןויוַאב ךיז ןעצ םורַא טָאה רע יװ רזַא

 -- ןײלַא סעילַאװכ ןא למיה ןשיװצ טײװ טרָאד

 ?ןבײל השמ ןבײלג סָאד טעװ יצ

 רַאפ גנוטיײדַאב רערעדנוזַאב ןופ ןוא יינ-שיטסיליטס זיא דיל םעד ןיא ץלַא

 ."ןעצ םורַא ױזַא; יוװ דיל ַא ןיא *םזיאַאזָארּפ, ַאזַא לשמל זיא טייצ רענעי

 םעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ ,ליטס רעשיבייל השמ רעקיזָאד רעד

 ןרָאװעג רעטעּפש זיא ,גנולקיװטנַא ןייז ןופ בייהנָא עמַאס ןיא ךָאנ דיל ןטריטיצ

 -עטקַארַאכ עלַא ךיז ןיא טָאה ליטס רעד .רערעווש וליפא ןוא רעטריצילּפמָאק
 עלַא יד ,"רבד ךותמ רבד דמול; ַא ןופ סעיצַאנָאטניא ןוא ןטסעשז עשיטסיר

 גנַאלק ןוא גנַאג םעד ָאד ןעמיטשַאב "ןזַא ןוא, ןוא "ןתויה, עשידיי עשיטסיליטס

 ,דיל ןופ

 ןשיווצ ןרעדנַא ןַא ןוא "תויה? ןייא ןשיווצ זַא ןענָאמרעד רעבָא ףרַאד ןעמ

 -לַאה טָאה ,ןטייווצ ַא ןוא ,"ןיילַא ךיז ןיא ךיז ןעלבירג, ןשיטסירעטקַארַאכ ןייא
 םעד ןליּפשפיוא טייקניד ןוא טײקטרַאצ רעשיטעָאּפ ךס ַא טימ טנעקעג ןרעּפ

 -סיוא ,ןיילַא ךיז ףיוא טנייוו סָאװ המשנ ַא; ןופ ןוגינ ןקירעיורט ןטלַא-רוא
 סָאװ ,לעז ענעגייא יד ןטסיירט וצ גנַאזעג ןפור ןשטנעמ סָאװ ןייוועג , סָאד ןעגניז

 ;?קנַארק זיא

 ,רעמײב ףיוא גנַאגרַאפנוז ,למיה
 ,טריצַאב רעױרט ווא טניװ א
 ןעיורג םעד ,שטנעמ םִעֹד רימ ןיא לגנײ סָאד א
 טריפ סָאװ טנַאה יד ןעז וצ טכרָאה
 .ברַאמש ןגײל ךיז לָאז טז יד
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 ןברַאפ עגײז ףיוא טקוק רימ ןיא רעלטסגיק רעד ןוא

 -- טיור ןא יולב-קידלָאג ןעגײז סָאװ

 ,טיוט רעקיבײא רעד יװ טגײװ ןבעל ןײז ןוא

 ןײש:טגװַא ץט קיטכיל ןוט ןײש זיא סָאװ

 .ןײא סע טגיװ עמַאמ יד ןעװ ,רגיק 8 יװ

 -- רעױרג רעד ּפָאק ןײמ ןגײב ךיז לָאז
 ...רעיורג רעד ּפָאט ןײמ ןגײב ךיז לָאז

 (רעדיל 2 'ב ,רעמייב ףיוא גנַאגרַאפנוז)

 טדערעגּפָא ןיוש ,קירָאטער קינייװ יוװ ,טייקליטש לפיוו ןעניוטש םוצ זיא סע
 טָאה ןעמ ןעוו ,רעדיל סנרעּפלַאה ךס ַא ןיא ןַארַאפ זיא סע ,קיטסַאבמָאב ןופ

 ןעמָאנ ןייז ,ןכורבסיוא-ןרָאצ ענייז ,טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב ןייז ןעניז ןיא

 ,"רעקיוּפ-ןסַאג; רעד סלַא רוד ןייז ןופ רעטכיד יד ןשיווצ
 "ןקנילע ןייז ןופ רעדיל יד ןיא ןוא רעדיל עטשרע ענייז ןופ לָאצ ַא ןיא זיולב

 -שיטַאמַארדָאלעמ לָאמוצ ןוא ,קיכליה ,קיגנואווש-טיירב בייל השמ זיא ,דָאירעּפ

 ַא טשרקיערעד רע זיא רעדיל עקיכיזרַאפ ,עקידרעטעּפש יד ןיא .,שירָאטער

 ,רעקיגעלע ןוא רעטכַארט ַא ,רעלָאמ
 ערעדנַא טימ ךיז ןגירק ןופ --- טעָאּפ רעטמירַאב ַא טגָאזעג לָאמַא טָאה יו

 השמ .עיזעָאּפ סױרַא טמוק ןיילַא ךיז טימ ךיז ןגירק ןופ ,קירָאטער סױרַא טמוק

 ךיז טימ ןגירק וצ ךיז טרעהעגפיוא טינ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טָאה ביל
 טפור רע יו "דש; םעד טימ ןָאמעד ןייז טימ ןטיירטש וצ טרעהעגפיוא טינ ,ןיילַא

 ..."ןקידנעקגיה; ַא טזָאלעג טפָא םיא טָאה סָאװ ,םיא
 לָאמַא יו; ,טגָאז רע יו ,"ךיז טלקַָאש; ןרעּפלַאה ואוו ,רעדיל יד ןיא

 רעד טימ ךיז ןגירק ןיא ױזַא טינ ןעגנַאגעג םיא זיא "רעדנעטש-ארמג םייב
 סָאװ ,שינרעטצניפ רעשימסָאק ,רעטלַארוא רעד ףיוא ןגָאלק יו ,טלעוו

 ףיוא ךיז טבײה סָאװ ,דלַאװ ַא יװ טססַאװ

 ...ןעלמיה יד רעביא זיב רעמײב יד טימ

 ; סָאװ ןוא

 גואל טײקיבײא יד יװ טויר רעיױרט ריא

 ...גנַאגרעטנוא רעקיבײא זיא סָאװ ץלא ףיױא

 : טלָאװעג רע טָאה רַאפרעד ןוא

 .ןוגיג ןטלַא ןטימ רעצ (םעד) ןעגניזרַאּפ
 ת-- די -- == יבא רמָא
 === יח == -- יבא רמָא
 === ח-ד --= -- ייבא רֹמֲא

245 



 :יװ רעדיל עשיריטַאס-שיטילָאּפ טינ ריש עניױזַא לייט ַא ןיא וליפַא

 ןז-טנװַא
 העלקניװ:רעטצנעפ יד ןיא ןגילפ עלַא טא
 ,עטרעװילגרַאפ טלעקיטנװַא רעד ןיא
 ,ןיוש עטיױט רשפא ןוא
 עטצעל יד --- זָאלגירעסַאװ ןפ דנַאר ןפױא טא
 -- ןײלַא בוטש רעצנַאג רעד ןיא ענײא
 ,דנַאלמײה ןטײװ ןיײד ןופ סעפע רימ גניז :ךיא גָאז
 .גילּפ עביל
 .רימ טרעּפטנע ןוא טגײװ יז יװ ,ךיא רעה
 ,לסיפ עטכער סָאד ריא לָאז ןרָאדּפֶא זַא
 עוורטס ַא ןרירגָא טעװ יז בױא
 ןרעסַאװ עדמערפ יד ײב
 ןסעגרַאּפ טעװ יז בױא טא
 ןפיוהטסימ ןביל םעד ןיא
 -- -- -- דגַאלמײה ריא לָאמַא ןעװעג זיא סָאװ

 טַאהעג ביל טייצ עטשרע יד ןבייל השמ ןעמ טָאה רעדיל טקרַאטש יד תמחמ

 םעד טימ זיולב טוג ךיילגרַאפ רעד זיא טנייה .ןדלעפנעזָאר וצ ןכיילגרַאפ וצ

 ייווצ ןשיוװצ לעלַארַאּפ עשירָאטסיה ַא ןריפוצכרוד ףיוא ןעניד ןעק רע לפיוו ףיוא

 ,ןליטס ענעדײשרַאפ-לַארטעמַאיד ןוא סעכָאּפע ענעדיישרַאפ ייווצ ןופ רעטכיד

 ןָאט ּפַאכ ַא טנעקעג טָאה רע סָאװ ןעװעג זיא הלעמ-טּפיוה סדלעפנעזָאר

 ,הרובג ַאזַא טימ ןָאט לסיירט ַא םיא ןוא ענירּפושט רעד ייב ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןינע ןַא

 רעד, לַאנרושז רעשיריטַאס רעד טָאה טסיזמוא טינ .ןעילפ ןלָאז ןעקנופ זַא

 ָאטָאמ ַא רַאפ טַאהעג ,ןיקסנַאקרַאש טימ ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,יַאדמשַא

 טשטייטרַאפ טָאה רע סָאװ -- "םיפסה ושעריו רתפכה ךה; ןסומע ןופ קוסּפ םעד

 ?ןעשטשערט ןלָאז ןייצ יד זַא עדרָאמ ןיא ץעז, שידלעפנעזָאר-טכע

 ןענייז סע .סוג ןייא ןופ יו ,שיטילָאנָאמ זיא ,רעדיוו ,דיל סדלעפנעזָאר

 .ןענרעּפלַאה ייב יוװ ,יירדעג רעשיטניריבַאל ןייק ,ןעגנוכיײװּפָא ןייק םיא ייב ָאטינ

 זיא רע .טינ ךיז טדעררַאפ רע ,ןלַאטעד ןייק ןיא ןיירַא טינ ללכב ךיז טזָאל רע

 קינילדַארג זיא ןוא ןליפעג ענייז ןיא ,גנַאג-ןעקנַאדעג ןייז ןיא שיטסיױװיטיזָאּפ

 ןוא ןגָאז ליוו רע סָאװ קידנעטש טעמכ טסייו רע .קורדסיוא ןיא טקעריד ןוא

 ,טכעלש זיא סע סָאװ ןוא טוג זיא סע סָאװ טסייוו רע .ןגָאז סע ליוו רע סָאװרַאפ

 זיא רע זַא רעכיז רע זיא טּפיוהרעביא .טכערמוא זיא סָאװ ןוא טכער זיא סָאװ

 טרענוד רע יװ ,ױזַא טינ טלָאמ רע .םיא טעלוועב טלעוו עצנַאג יד ןוא טכערעג

 ,גנולש ךָאנ גנולש ,ךעלעמַאּפ ןסינעג טינ ךיז טזָאל דיל ַא סנייז .טצילב ןוא

 טימ ךיז ןיא ןסיגנײרַא ןוא ןרעקרעביא ,קנורט ןפרַאש ַא ומכ סע ףרַאד ןעמ
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 ,קיטרַאפ ןוא "ירב ַא טוט סע ,דניצ ַא טוט סע; :ןײילַא רע טגָאז יו ,לָאמַא

 ,םיזמר עלעדייא ,ןסנַאוינ עניד רַאפ טרָא ןייק דיל ןייז ןיא ָאטשינ

 -מעצולּפ ,ןרָאפַאטעמ ,ןכיילגרַאפ ,ןויטָאמ ןופ בעוועג ןייק טינ זיא דיל ןייז

 -נעזָאר ייב ,ןענרעּפלַאה ייב יװ ,ןעגנונָאמרעד עקידמעצולּפ ,ןעגנוכייװּפָא עקיד

 רָאג ויב א ןופ עימָאנָאקש יד ויא סע ,ויטָאמ ןייא -- ,דיל ןייא --- ןדלעפ

 ,קיטעָאּפ רצלַאנַאיצַאר
 ץוח ןעוועג ,דלעטנעוָאר ךיוא זיא רעטכיד רעקיגנאד-טשרע רעדעי יו

 סלַאטנדעי ,טייצ ַא ןעוועג ןַאד זיא סע .טייצ ןייז ןופ קורדסיוא רעד ,ןעמעלַא

 וליפא ,ןעוועג זיא ץלַא ןעוו ,עקירעמַא ןיא סָאג רעלַאקידַאר רעשידיי רעד ףיוא

 טלעפ סע סָאװ סיוועג ףיוא טסואוועג ןעמ טָאה טּפיוהרעביא ,רָאלק ,רעטכיד ראפ

 ערענעש ןוא ערעסעב ַא; ןרעוו לָאז סע זַא ;ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא טלעוו רע'ז

 ,?טלעוו

 ןיא סע ."עגנוי, יד ןעמוקעגפיוא ןענייז סע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ױזַא טינ

 -יא עשיטילָאּפ-לַאיצָאס עטסעפ ןוא סליגָאלָאעדיא ןופ ױזַא טינ רוד ַא ןעוועג

 זיא גנוזָאל רעד .ןעגנומיטש תושמשה-ןיב -- ןעגנומיטש ןופ יוװ ןעגנוגייצרעב

 ןזיא תמא רעד .ןטָאש רעמ ,גנולקנוטרַאפ רעמ רָאנ ,"טכיל רעמ, טינ ןעוועג

 -סיוא טפרַאדעג םיא טָאה ןעמ .טנַאה רעד ןופ ךַאלפ רעד ףיוא ןגעלעג טינ רעמ

 קפוסמ ןעוועג ןעמ זיא ןַאד טשרע ןוא .המשנ רעד ןופ שינעפיט רעד ןופ ןבָארג

 ןעגנוזעג דלעפנצזָאר טָאה יװ .,שינעריפרַאפ רעדָא ,תמא ןַא תמא רעד זיא יצ

 ףיוא קוק ךיא ,קיפוּפ סלמיה וד ,הנבל ,ָא; :"עגנוי; יד ףיוא עידָארַאּפ ַא ןיא

 ...?קפוסמ ןיב ןוא ריז

 -יז ןייז טימ טנכייצעגסיוא טייצ עטשרע יד ךיז טָאה בייל השמ שטָאכ ןוא

 -בירגק ןוא רעלפייווצ רעטסערג רעד ןרָאװעג טייצ רעד טימ רע זיא ןָאט ןרעכ

 טינ לָאמניק ןבָאה "ןשינעלבירג, ענייז תמא ,ןטעָאּפ רוד ןייז ןשיווצ "רעל

 חשמ רעמ סָאװ .סעיצַאלוקעּפס עטקַארטסבַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעמונעגנָא

 -רעד טלָאװעג ךיז טָאה רע רעמ סָאװ ,"ןיילַא ךיז ןיא טלבירגעג , ךיז טָאה בייל

 ןכעטשניײרַא טלָאװעג ךיז טָאה רע רעפרַאש סָאװ ,ןכַאז ןופ שרוש םוצ ןבָארג

 עשינוָאלק ןוויכב רעדָא עשיטּפעקס ,עשיגַארט ענייז טימ טלעוו רעד ןופ ץרַאה ןיא

 -שרקנָאק ,רעלופ ץלַא ,ןוימדה חוכ ןייז טמאלפעצ ךיז טָאה רעמ ץלַא ,ןסָאװרַאפ

 ,ןרָאװעג דיל ןייז זיא רעכעלדליב ןוא רעט

 -ןיריבַאל םעד קנַאדַא ,"ןטכַארט סָאד ןּפַאטַאב ןוא ןטכַארט; םעד קנַאדַא

 ןעגנַאגרעביא ןוא ןעגנַאג עוויטַאיצָאסַא עלַא יד קנַאדַא ,דיל ןייז ןופ יירדעג ןשיט

 עקידרעטעּפש ענייז ןיא ןצַאזייב ןוא ןצַאז עגנַאל יד קנַאד א ,ןריטידעמ ןייז ןופ

 -מַארט ,סעיזַאטנַאפ ענייז עלַא ןופ עיצּפירקסנַארט עיונעג ַא רימ ןעמוקַאב רעדיל

 ןיא בייל השמ טָאה ןכַאז ערעגנעל עקידרעטעּפש יד ןיא .ןשינעלבירג ןוא ןעגנוט

 ,"ךיז רַאפ ןוא טלעװ רעד רַאפ דיל ַא ןטכַארטרַאפ וצ; ױזַא טינ טָאהעג ןעניז

 ,ָאנד ןויב ןּפעשסיױא ךיז ,ןצרַאה ןופ ןדערּפָארַא ךיז יו
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 סָאװ דָאטעמ םעד ןופ ןַארַאפ סעּפע זיא רעדיל עקידרעטעּפש יד ןיא
 -טסואווַאב ןופ םָארטש רעד, סלַא רוטַארעטיל רענרעדָאמ רעד ןיא טנַאקַאב זיא

 רעכיז .ךַאז ַאזַא ןופ טרעהעג טינרָאג טָאה בייל השמ זַא ןייז וליפא ןעק סע ."ןייז

 ,ןעמונעג טינ םענייק ייב דָאטעמ *ןייזטסואווַאב ןופ םָארטש; םעד טָאה רע זַא זיא
 ןּפַאטַאב ןוא ןטכַארט/ ןייז ןופ קורדסיוא רעד -- רענייז ןצנַאגניא ןעוועג זיא רע
 .?ןטכַארט סָאד

 .תונורסח ךס ַא ,דָאטעמ ַאזַא טיול ןפַאשעג ,דיל ַא טָאה שינָאטקעטיכרַא

 ,טײקצנַאג רעמ ,טײקנסָאלשעג רעמ ,ןצענערג עטמיטשַאב ןבָאה ףרַאד דיל ַא
 -דערעגנָא ליפוצ וצ ןענרעּפלַאה ייב טפָא טריפ ?ןיײזטסואווַאב ןופ םָארטש; רעד
 -ָאמ וליפא ,טיקדערעגנָא רעד רַאפ טריסנעּפמָאק ךעלריטַאנ ,טרעוו ןעמ .טייק
 טייקשימטיר רעכעלרעדנואו רעד ןופ ,רעדליב עלעניגירָא יד ןופ טײקנָאטָאנ

 ,תורוש ןַארַאפ ןענייז ,לשמל ,"םי גערב םייב יחרז; עמעָאּפ רעד ןיא ,דייר יד ןופ

 ...גערב ַא וצ סעילַאוװכ יװ ןָא ןפיול סָאװ

 יג

 ..טשינרָאג םורא טלעוװ יד ךיז טיירד'ס

 סָאװ ,"ןטכַארט סָאד ןּפַאטַאב ןוא ןטכַארט; סָאד ןוא "ךיז ןעלבירגש סָאד
 ןפַאש סנרעּפלַאה ןיא ןטנעמָאמ עוויטיזָאּפ ליפ ױזַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה

 ןפַאש ןייז ןיא ןטנעמָאמ עלאטַאפ וליפא ןוא עוויטַאגענ ליפ וצ טכַארבעג ךיוא טָאה

 ןַא טימ ןעמוקסיורַא ןשינעלבירג ןוא ןשינעכוז ענייז ןופ רע טגעלפ לָאמנייא טינ

 יד ךיז טיירד'ס ןוא םורק זיא טשינרָאג ןוא ךיילג זיא טשינרָאג זַא, ריפסיוא
 ךעלפערט ױזַא סע טָאה רידַאנ השמ ,יװ זיא סע .?םורַא טשינרָאג םורַא טלעוו
 ןענרעּפלַאה ייב טרעוו לפייוצ ןופ ,?טשינרָאג ןופ עידעגַארט, יד ,ןפורעגנָא
 יו טסקַאװ סָאװ; ךשוח רעד םורַא ןענרעּפלַאה טלגניר סע ןעוו .גנולפייווצרַאפ

 רעדעי ,גנונעפָאה רעדעי ןרעּפלַאה טרילרַאפ ,ןעלמיה יד טלעטשרַאפ ןוא *דלַאוװ
 -ירגעטניאסיד רעקיטסייג ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא טמענ דיל ןייז ,ןביולג לסיב

 סָאד טָאה רע ,שפנה תולכ-דע -- ,לַאטָאט שממ טרעוו גנולפייווצרַאפ יד ,גנור

 ַא ןיא ץעגרע רע טדער טסיזמוא טינ ,ךיז טלַאפעצ םיא םורַא ץלַא יווװ ליפעג
 ןביילקפיונוצ, םיא טסייה ןוא ןָא םיא וצ ךיז טגיוב רעצעמע זַא ,םעד ןגעוו דיל

 ,"טלַאפעצ סָאװ ץלַא

 ךיז ןענעכייצ רעדיל עטרירגעטניא-קיטסייג ןוא שירעלטסניק סבייל השמ

 -ָאמ רעייז טימ ךיוא רָאנ ,סָאטַאּפ ןלענָאיצָאמע רעייז טימ רָאנ טינ סיוא ןגעקַאד

 ןכלעוו םורַא טנעמָאמ ןוויטיזָאּפ ַא טפרַאדעג קידנעטש טָאה רע ,סָאטַאּפ ןשילַאר

 טָאה רַאפרעד .טנַאלַאט ןייז ןופ "ןענייש ןביז, יד ןרירטנעצנָאק ןענעק לָאז רע

 ,רובעי אלו קוח ַא טכוזעג ױזַא רע

 ןפַאש ןופ עיגָאלָאנָארכ עגנערטש ןייק ךייש טינ זיא רעטכיד ַא ייב
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 ןיא .ןעגנומיטש עטרעקרַאפ ןבָאה רע ןעק טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא
 "ףלָאװ ַא ןופ ורמוא, ןייז ןגעו טדערעג טָאה לשמל ןרעּפלַאה ןעוו טייצ רעד

 :זַא םעד ןגעוו ןעגנוזעג ךיוא רע טָאה

 ,טײקיבײא ליװ ץרַאה ַא

 ר ליװ םי םײב ץרטה א

 ,..ןר עפיט ,עפיט ליװ

 ןעניפעג לָאז רע זַא ,רעטכיד ַא ןופ ןעגנַאלרַאפ טינ ךעלריטַאנ ןעק ןעמ

 ןעגנערב לָאז רע זַא ,םיא ןרעטַאמ סָאװ ןעמעלבָארּפ עלַא רַאפ גנוזייל עקיטרַאפ ַא

 וצ שירַאנ סָאד זיא סרעדנוזַאב ,טלעוװו רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ טסיירט ןוא ור
 טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןרעּפלַאה יו רעטכיד ַא ןופ ןעגנַאלרַאפ

 ,תומולח עקניסיז ײלרעלַא טכַאלענסױא וויטקעפע יױזַא טָאה רע סָאװ ,םעד

 .סעיזוליא ןוא ןעגנוטסיירט לאוג-ןויצל-אבו ײלרעלַא

 סָאװ ףיוא ןבָאה ףרַאד רע .ןרעטש ןקידנריפ ַא ןבָאה רעבָא ףרַאד רעטכיד ַא
 ,דניק סָאד ןפרָאװעגסױרַא רעסַאװ ןטימ טפָא טָאה ןרעּפלַאה .ןריטנעירָא וצ ךיז

 ךיוא רָאנ ,דיל ןופ טייז רעשיאיידיא רעד ףיוא רָאנ טינ ןפורענּפָא ךיז טָאה סָאד

 ןענייז גנומיטש ַאזַא ןיא ןבירשעג רעדיל יד סָאװ טינ ,רעשיטעטסע רעד ףיוא

 ,תולעמ עשיטעָאּפ ןייק טינ ללכב ןבָאה ייז רעדָא ,קידנריר-טינ ,טנַאסערעטניא טינ
 -עטכיד ,ןביולג רעדיל יד ןיא רעבָא טלעפ סע ,ןרעּפלַאה קידנעטש זיא ןױעּפלַאה

 רעדיל יד ןיא זיא ןרעּפלַאה ;ןבעל ןפיוא קוק רעוװיטיזַאּפ ַא ,זַאטסקע רעשיר
 ,?קנַארק ןברַאטש םוצ זיב; קיטסייג

 -נואו ליפ ױזַא ןַארַאפ ןענייז סע ואוו ,"עװַאּפ רענעדלָאג; רעד ןיא ןיוש

 םוצ זיב; ןייז סָאד ,גנושיױטנַא יד ,טײקיטומטנַא יד ,ןעמ טליפ ,רעדיל עכעלרעד

 ןיא ךיוא םעד ןופ גָאזנָא ןַא ןעװעג ןיוש סע זיא שיטקַאפ ,"קנַארק ןברַאטש
 עריא עלַא טימ ,(+*"טבַאנ ַא; עמעָאּפ רעד ןיא סרעדנוזַאב ,"קרָאי-וינ ןיא, ךוב
 עמעָאּפ ַא ?טכַאנ ַא; זיא ,ןטנעמָאמ עלַאינעג זייוונלעטש ,עכעלנייוועגרעסיוא

 -ָאקָאּפַא ןופ רָאנ טינ עמעָאּפ ַא זיא סע ,עיזַאטנַאפ רעקידרעביפ רעקנַארק ןופ
 ,סעיצַאניצולַאה ןוא ןרַאמשָאק ןופ ךיוא רָאנ ,סעיזיוו עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטּפיל

 -בערט ןיא זיא סָאװ ,רעטכיד ַא רַאפ טסַאּפעג ןטלָאװ סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ
 : האובנ ַאזַא ןרעּפלַאה ךיז ףיוא טגָאז ,ןעוועג עקניל

 ןליּפש ךיו ףיש ַא טימ לעװ ךיא

 ,ןעגערב םייטולב ַא ףיױא טעװ סָאװ

 לָאמנײק ןיוש רעמ לעװ ןוא

 ...ןעגעק ןעמוק טשינ גערב ןײק ןצ

 ,1959 ,2 רעמונ ,לַאשגָאװ ,ןפַאש סנרעּפלַאה בייל השמ ןיא "טכַאנ ַא, לקיטרַא ןיימ עז (*
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 ןטלעז טינ זיא ?טכַאנ ַא; ךָאנ ןפַאש ןייז .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ןרעּפלַאה

 טעװ סָאװ ,"ףיש רעקידנענערב, ַא טימ ,"םי טולב, ַא ףיוא *ךיז ןליּפש, ַא ןעוועג

 ."ןעמוק ןענעק טינ גערב ןייק וצ, לָאמנייק ןיוש

 טקידנערַאפ סָאװ ,"קרָאי-וינ, ןיא ךוב ןטשרע םעד ןופ דישרעטנוא ןיא
 ענעדלָאג, יד ךיז טקידנערַאפ ?טכַאנ ַא; עמעָאּפ רעד טימ שיגַארט ױזַא ךיז

 ץמעָאּפ רעד ןיא זיא סָאװ ."םי ןופ גערב םייב יחרז; עמעָאּפ רעד טימ "עוװוַאּפ

 ,טײקידוװעליּפש ,רָאמוה ,עריטַאס ,קיריל עלעודיווידניא ,סהכיא עלַאנָאיצַאנ ? ָאטינ
 ,םעד ףױא טקוקעג טינ .סעידָארַאּפ ,קזוח ,תונצל ,רעדליב עקידנשַארעביא

 ,ּפָאק ןפיוא ןלעטש טינ ךיז לָאז רע ןויסנ םעד ןייטשייב טינ ןעק בייל השמ סָאװ

 רעטסנרע ןַארַאפ עמעָאּפ רעד ןיא זיא ,קילעשזָאק ןימ רעדנַא ןַא ןכַאמ רעדָא
 ,ןכַאז ןופ שרוש םוצ ןבָארגרעד וצ ךיז טסעמרַאפ

 זיא סע ואוו עמעָאּפ-יחרז יד .טנעמָאמ רעדנַא ןַא רעבָא זיא טנַאסערעטניא
 ןעמוקוצסורַא וואורפ ַא טימ ךיז טקידנערַאפ ,ךשוח רעטלַארוא ליפ ױזַא ןַארַאפ
 -יטכיל רעד וצ קירוצ וחבו-והות ןקיטכַאנ ןופ ןשינעלבירג יד ןופ טניריבַאל ןופ

 ,ןבעל ןכעלשטנעמ-םערַאו ןעמיטניא-שימייה ןכעלגעט-גָאט םעד וצ ,טלעוו רעק
 :ןבעל ןופ ןטעטילַאיװירט יד וצ וליפא קירוצ

 טוג זא'ס סָאװ טסײװ רעסערפ רעטינעג רעד
 .ןײש זימ סָאװ טסײװ רעטכיד רעסיורג רעד ןוא

 יױרפ עביל ןײמ ,טנַאה ןײד רימ ביג א

 ,ןיג ןריצבַאפש םי םוצ רימָאל ןוא

 ָאד רעדניצל עגײלק ןעגײז סי םײב

 ,וז רעד ןיא ךיז ןליּפש ײז חוט ,ךס ַא

 ,זדנוא רַאפ יװ ,ײז רַאפ יולב זיא למיה רעד ןא
 .ןןפרעד טיִג ןסײװ ווא ןעגניז ,ןעגניז ײז ווא

 טנאה ןײד גוַאל יא ױזַא יב ױזַא רַטנ

 ןןײש גגידצלא זיא ,רעגײמ ןיא םערַאװ טור

 טיג ךיז ןלײצ רימ סָאװ זדגוא זיא טוג ןוא

 ...ןײלש ןײז ןפרצאד סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ

 ,ןטסיירט וצ ךיז שטנואוו רעמ ןַארַאפ ןפָארטס עטריטיצ יד ןיא זיא יאדווַא

 ,םולש רעכעלקריוו יוװ ,לרוג ןטימ ןכַאמ וצ םולש גנַאלרַאפ רעמ ,טסיירט עתמא יו

 ןעק רע ביוא ןמיס ַא ,ןענרעּפלַאה ייב ןמיס רעטוג ַא ךיוא רעבָא ןיוש זיא סָאד
 ךָאנ רע טָאה ,טײקיזָאלטסײרט ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ טנורגּפָא ןופ סױרַא טינ

 טלָאװ רע זַא ןמיס ַא ,טימעג קידרעטייה ַא ןרילומיס וצ חוכ ןשיטעָאּפ גונעג

 רעיורט ןטצענערגַאבמוא ןייז ןיא טיירטשעצ ןוא טליּפשרַאפ סעּפע טימ ןרעג ךיז
 ,דיל ןייז ןוא םיא טרעצרַאפ סָאװ ,קערש-טיוט ןוא
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 עמַאס םעד ןיא ןַארַאפ זיא ןליּפשרַאפ וצ וואורּפ ןימ םעד ןופ רעמ ךָאנ
 :"םי גערב םייב יחרז, ןופ דיל ןטצעל

 יױרפ עביל ןײמ ךיא גערפ

 ןַאמָאר םעד ןקידנערַאּפ וצ ױזַא יװ
 -- עלעכיב ןײמ ןיא

 ןַאב רעד טימ קעװַא לָאז קילג סָאד .יז טגָאז
 .עלעכיט ַא טימ ןעטניטקירוצ טא
 עלעכימש -- עלעכיט ךיא גָאז
 -- עלעכימש עלעכיב יז טגָאז

 רעסעב טיג ךיא ליװ יצ ךימ טגערפ ןוא
 .עלעכיק ַא טימ עװַאס
 -- עלעכימש:עלעכיק :ךימ גָאז
 ןשיק ןײמ ףיױא ןעיצפיוא רימ סײה טא
 .עלעכיצ ַא

 .עלעכימש עלעכיצ :יז טגָאז

 רעטסוש סוצ ןגָארטנײרַא רימ טסײה ןא
 ...עפלעכיש ריא

 .עלעכימש-עלעכיש ךיא גָאז
 רימ טזײװ ןוא זגורב יז טרעװ

 -- עלעכילפ ַא ןיוש בָאהיכ זַא
 .ךיא גָאז
 עלעכימש-עלעכיב-עלטכיט-עלעכיס-עלעכיצ-עלעכיש-עלעבילּפ
 ,ךיא יװ ךיג ױזַא ךיא יװ ךיג יזַא טָאז טינ יז ןעט
 .עטלעכימש:עלעכיב-עלעכיט-עלעכיס-עלעכיצ-עלעכיש-עלעכילּפ

 -- טכַאלעג עדיײב רימ ןבָאה
 .טכַאלעג םעגייאניא

 -- טכַאמרַאפ ןגיוט יד רימ טָאה יז זיב
 .טכַאמרַאפ ןגיוא יד
 ןגער ןופ דיל םעד טימ טגיטעגנײא ךימ טא
 גער םענופ דיל םעד טימ
 .ןגעװ סרעדניק עגײלק ןפ טגניז ןעמ סָאװ

 ַא ןופ -- טקידנעעג טינ ךַאז יד ךָאנ ךיז טָאה טימרעד זַא ךיז טיײטשרַאפ
 שלעכיש-עלעכיצ-עלעכימש-עלעכיט טימ .טייוו ץנַאג ןעוועג ךָאנ זיא בוס יכב
 רעסיורג רעד ןיא ,ןטסיירט גנַאל טנעקעג טינ ךיז בייל חשמ יו רעטכיד ַאזַא סָאה
 ןַארַאפ זיא ,"עלעכיצ-עלעכיט; ןכָאנ ןביושעגנָא טָאה ןרעּפלַאה סָאװ ,רעדיל לָאצ
 ךָאנ ,ןיזמוא זיא ץלַא זַא ליפעג רעקרַאטש ַא ךָאנ ,גנולטייווצרַאפ ערעסערג ךָאנ
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 טסקַאװ סָאװ שינרעטצניפ רעד רַאפ קערש ערעפיט ךָאנ ,טײקטסגנַא ערעסערג
 ןופ טלָאמ רע סָאװ ,רעדליב יד .ןעלמיה יד רעביא זיב ,טעה ,רעדנַאנַאפ ךיז
 -ייז ןוא רעקיליורג ךָאנ ןענייז ,טייקכעלקריוו רעשיטָאטש-סיורג רעקימורַא רעד

 ןופ טכיזעגנָא ןיא טייקיזָאלפליה רעשיטעָאּפ ןופ ליפעג ַא טימ ןעמונעגכרוד ןענ

 ,ליורג םעד
 טעװ ?קיבשראה דימש; רעד זַא ןביולג וצ טרעהעגפיוא ,טָאה ןרעּפלַאה ןעוו

 םעד ןריולרַאפ יו טייצ רערעגנעל ַא ףיוא רע טָאה "טלעוו עיינ יד ןעגנערב;

 ןייז ןרעקַאלפעצ ,סָאטַאּפ ןייז ןָאט-דניצ ַא ןעוועג לגוסמ זיא סָאװ טקנוּפ-ןערב
 ןייא ןשיוװצ ,ןטייצ עקילָאמַא יד ןיא יו ןענעק לָאז רע זַא ,רעייפ-שירעטכיד

 םעד טימ דיל ַא ןדימשסיוא ,ןטייווצ ַא ןוא ,עיצַאגענ ןוא םזימיסעּפ ןופ דיל
 ,"רעייפ סָאד יוװ ןעגניז; סָאװ ?עטנוזעג סעילַאװָאק ?עגנוי, ןופ םעטָא ןסייה

 רעגניז ַא יו רָאנ טינ ןוא רעיוב ַא יו ,רעטסיימ יוו םעלבָארּפ סנרעּפלַאה
 ןלענָאיצַאזרעװנָאק ןעיירפ ןייז ןבעג ןענעק וצ ןעוועג קידנעטש זיא ,רעדיל ןופ
 -טסניק ַא טייקשירעלַאפנייא-רעדליב ןייז ,גנַאג-ןעקנַאדעג ןוויטַאיצָאסא ןייז ,ליטס
 -טסואווַאב-ליצ ַא .טייקכעלטייהנייא ןַא ,גנוסיגנעמַאזוצ ַא ,טעטילַאניפ עשירעל

 -יא עטסעפ ַא טלעזַאב טָאה םיא ןעוו זיולב ןָאט טנעקעג סָאד טָאה רע .טייק

 ןוא טולב ןצנַאג, ןטימ ןגָאזסױרַא טנעקעג טָאה רע סָאװ סעּפע --- גנוגייצרעב
 ןוא ןייש רָאנ טינ ןענרעּפלַאה ייב ןענייז רעדיל ענױזַא ,"סייה זיא סָאװ ,םעטָא

 ,לַאטנעמונָאמ שוריפב רָאנ ,שיריל

(1964) 

 ןרעפלַאה בייל השמ ייב טייקכעלדליב ןוא טייקשילאקיזומ

 ךיא לפיוו ףיוא ,ןעמ טָאה ןרעּפלַאה בייל השמ ןגעוו קיטירק רעד ןיא
 ןופ טײקשילַאקיוװמ רעד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז קיניײװ ךרע ןָא טינ ,קנעדעג

 טַאהעג ביל ױזַא טָאה ןרעּפלַאה .רַאפרעד תוביס רשפא ןַארַאפ .רעדיל ענייז

 ,טינ לָאמנײק רעבָא ,ףא ןַא וצ וליפַא ,רעב ַא ,ףלָאװ ַא וצ ןכיילגרַאפ וצ ךיז
 רַאפרעד רשפא .לגיופ ליּפש רעדָא-גניז ןימ רעדנַא ןַא רעדָא ,לַאגיטכַאנ ַא וצ

 -עג .טײקשילַאקיזומ ףירגַאב ןטימ ןרעּפלַאה -- טרָאּפעג טינ סעּפע ךיז טָאה

 -יטכַאנ טימ עיזעָאּפ רעד ןיא טײקשילַאקיזומ ךָאד ןעמ טריאיצָאסַא ךעלנייוו
 ןעמ יוװ ,עידָאלעמ רעטמולחרַאפ רעליטש טימ ,גנַאלק ןכייוו טימ טײקשילַאג

 .רעדיל עטשרע ענייז ןיא סרעדנוזַאב ,ןבייל-ינַאמ ייב ,לשמל ,סע טפערט

 -ידמעטָא-גנַאל ערעייז טימ ,רעדיל סנרעּפלַאה זַא ,טקַאפ ַא רעבָא זיא סע

 ,ןקורדסיוא עקידתוימשג ןוא רעטרעוװו עיור ערעייז טימ ,ןצַאז עשידָאירעּפ עק
 -געלבירג/ סָאד טפור ןיילַא רע יו רעדָא ןקידאירטו-אלקש ןצנַאג רעייז טימ

 ךעלרעדנואוו סיוכרוד ךיוא רָאנ ,ךעלדליב רָאנ טינ ןענייז --- יירדעג ?ןקיד
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 -עטיב ןוא םזימיסעּפ ןופ קורד ןרעטנוא טנעקעג טָאה ןרעּפלַאה ,שילַאקיזומ
 -שיטנַאמָאר םעד ןופ טיײקיגנַאזעג עשיטַאטסקע יד ןרילרַאפ גנולפייווצרַאפ רעד
 טינ לָאמניק טָאה רע רעבָא .דיל ןטיױבעג "רדס ןוא סָאמ; ףיוא ,ןשידָאלעמ
 ןלַארטסעקרָא ןוא ןשינַאפילָאּפ ןטיירב םעד ןיא שילַאקיזומ ןייז וצ טרעהעגפיוא

 א ןופ רָאנ טינ ףוס-לכ-ףוס טײטשַאב רעטסעקרָא ןַא ןוא ,טרָאװ ןופ ןעניז
 רעטסעקרָא ןַא ןיא ןצַאט יד ןופ ןעשזדמישזד סָאד .עלעדוד ַא ןוא עלעדיפ
 .ןינע ןַא ךיוא זיא

 ,תמא .טפַאשרעטסיײמ עשינכעט-ןייר סנרעּפלַאה ןעזרַאפ ךיוא טָאה ןעמ
 רעבָא טָאה רע .ץנערק-ןטענָאס רעדָא ,ןטענָאס ןייק טינ םיא ייב טפערט ןעמ
 -ןייר ןיא וליפַא ,רעדיל עטיובעג-שירעטסיימ ןוא עטריצילּפמָאק ךס ַא רָאג
 טשינ שינכעט טפָא ןעייטש רעדיל עקיזָאד יד .טרָאװ ןופ ןעניז ןשידָאזָארּפ
 ןעמרָאפ עשיזיוצנַארּפ ענעפורעג ױזַא יד ןשיוצ עטסקיצנוק עמַאס יד ןופ ּפָא
 טנַאקַאב זיא רימ לפיוו ףיוא --- ןרעּפלַאה :זַא ,ןענָאמרעד וצ יַאדכ ,בגַא ,זיא סע

 טצונַאב ךיז טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ---
 .("דמערפ רעד ןיא,; עמעָאּפ רעד ןיא דיל עט6 סָאד עז) .ןעניצרעט טימ

 לָאמנייק , ןעמָאנ ןטימ דיל ַא "עװַאּפ רענעדלָאג רעד, ןיא רע טָאה טָא ןוא
 יד יונעג טריפעגכרוד טינ רשפא ןרעװ ןטרָאד ."ןגָאז טינ ןיוש ךיא לעװ
 ַא ךיז ןיא סע טָאה ךָאד .ןעמרָאפ עשיזיוצנַארפ ענעמונעגנָא יד ןופ םיללכ

 ןרעּפלַאה ,רעמ טינ .ןענערפער ןוא סעפָארטס ענעטכַאלפעג-קיצנוק רעייז ךס
 "סקלָאפ ןוא ליּפש רַאפ ליפעג ךס ַא טימ ,ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא סע טוט

 ,טייקידלטרעוו:סנעסנָאנ רעשידיי רעכעלמיט

 זַא ,טױבעג ױזַא זיא דיל עטסנרע-בלַאה ,עקיסַאּפש-בלַאה עקיזָאד סָאד

 ךיז ןרזח ,סעּפָארטס עקידתורוש-טכַא יד ןיא טרָא ןבלעז םעד ןוא ןייא ףיוא
 ,תורוש עבלעז יד ,סעמרָאפ עשיזיוצנַארפ עטסקיצנוק עמַאס יד ןיא יו ,רעביא
 -עביצ טימ, תורוש יד רעביא ךיז ןרֹזח לַאפ םעד ןיא ,ןעמַארג ןיא רעטרעוו
 םורַא ךיז ןּפוטש וצ, תורוש עבלַאה יד --- "ןעמיולפ ןוא ,סעקרעגוא ןוא ,סעל
 ,דיל ןצנַאג ןיא רעבלעז רעד ןוא ןייא זיא םַארג רעד .,"ןגָאװ ַא

 ןענייז סָאװ ,רעדיל ערעטסנרע ןוא ערעקיטכיװ ךס ַא טָאה ןרעּפלַאה
 סָאד ,לשמל ,יװ ,ןסָאמ-ןזרעפ עטריצילּפמָאק ןוא עטריניפַאר ןיא ןבירשעג
 ןוא ,?טעָאּפ רעשלַאפ ןוא רעגָאז-רסומ רעד, דיל עטמירַאב-קרַאטש טייצ ןייא
 וצ טינ רעבירעד זיא סע .רעדיל עשיריל ,עטרַאצ ערעדנַא ךס ַא ךיוא
 ןייז ןגעוו ןטלַאהעגריפ םיא ןבָאה ענייז ןגעלָאק עסיוועג סָאוורַאפ ןייטשרַאפ
 ןדנַאלזייא ייב ןעניפעג ןעמ ןָאק ןופרעד גנַאלקּפָא ןַא) .טײקמערָא רעשידָאזָארּפ
 ךיױא טָאה ןרעּפלַאה זַא יא תמא רעד .(ןענרעּפלַאה ןגעוו לקיטרַא ןייז ןיא
 ױזַא טָאה רע רעבָא ביוא .דיל ןשידייי ןרַאפ ןָאטעגפיױוא ךס ַא שינכעטדןייר
 תמחמ טינ ןעוועג סָאד ןיא ,ןעמַארג עכעלנעמ רעדיל ענייז ןיא טצונעג טּפָא
 -נעמ רעד לייוו רָאנ ,ןבָאה טלָאװעג ותשעב טָאה ןעמ יװ טײקמערָא-ןעמַארג
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 טָאה רע סָאװ םעד וצ טסַאּפעג ךיז טָאה םַארג רעטריטנעצקַא-ףרַאש רעכעל
 יי ,ןגָאז טלָאװעג

 ןענַאטשַאב טפַאשהירב עשינכעט סנרעּפלַאה זיא רעבָא ןײמעגלַא ןיא
 עקיצנוק ענעמונעגנָא טימ ןצונַאב טנעקעג ךיז טָאה רע לפיוו םעד ןיא טינ
 ןעמרָאפ ענעגייא ןפַאשעג ןוא טרירָאנגיא ייז טָאה רע לפיוו רָאנ ,ןעמרָאפ
 רער ַא זיא רע זַא ,קורדנייא םעד ןפַאש ןיא זָאוטריװ ַא ןעוועג זיא רע
 טסַאּפעג םיא טָאה סָאד .םיללכ עשיטעָאּפ ןייק ןופ טינרָאג טסייוו סָאװ ,טעָאּפ
 ןגעו דליב םעד טימ טמיטשעג טָאה סָאד .?טערטרָאּפ; ןייז וצ ,למור םוצ
 -עג טָאה סָאד .ןוימד רעזדנוא ןיא ןריסקיפרַאפ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ךיז

 ןלעטשרָאפ זדנוא רַאפ טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טעָאּפ ּפיט םעד טימ טמיטש
 -יטנַא ךיוא יו רעשיטעָאּפ ןייז ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סע טרָאװ ןייא טימ
 ?טערטרָאּפ ןיימ; םענייז דיל םעד ןיא יװ טקנוּפ .עיגעטַארטס רעשיטעָאּפ
 ,?טנַאלַאט סָאװ קינייװ קינייװ ןצנַאט םוצ סיפ, ענייז ןבָאה'ס זַא ,רע טגָאז
 טָאה רע ןוא סיפ יד ףיוא טכייל ןעוועג אקווד רע זיא ןתמא רעד ןיא שטָאכ
 ןכַאמ טלָאװעג טפָא דיל ןיא ךיוא רע טָאה ױזַא ,ןצנַאט ןייש רעייז טנעקעג
 ענייז ןופ "סיפע עשירטעמ יד שטָאכ ,"סיפ ערעווש, ןבָאה ןופ קורדנייא םעד
 רעדָא ,טלָאװעג סָאד טָאה רע ןעוו ,ןצנַאט ןייש רעייז טנעקעג ןבָאה רעדיל
 ןסיוא טּפָא זיא ןרעּפלַאה זַא ,ןעקנעדעג וצ טוג גידנעטש זיא סע .,טפרַאדעג
 יב ןעבָאה סָאװ ,ןעלטימ טימ ןטקעפע עטמיטשַאב ןעגנערבוצסיורַא ןעוועג

 -עגמוא ןעזעגסיוא טייצ רענעי ןיא ?עגנויא עּפורג רעד ןופ ןטעָאּפ ערעדנַא יד

 - ,ןפלָאהַאבמוא רעדָא טרעּפמול

 ,עיצַאזיװָארּפמיא ןופ קורדנייא םעד ןפַאש טלָאװעג ןוויכב טּפָא טָאה רע

 ,קידנעייגיברַאפ יוװ ױזַא ןבירשעגנָא סעּפע ןבָאה ןופ ,טייקידנפוז-אצוי ןופ

 יװ ,רעבָא ןתמא רעד ןיא .גנוטעברַאַאב םוש ןָא ,טייקשינעמכַאפ םוש ןָא

 סע יװ ןוא ןענרעּפלַאה ןגעוו ןטעברַא ענייז ןיא ןָא טזייוו גרעבנירג רזעילא

 טעברַאעג רעװש רָאנ טינ רע טָאה ,ןטּפירקסונַאמ סנרעּפלַאה תודע ןגָאז

 .דיל סָאד ןפַאשעג ךעלטנגייא טָאה גנוטעברַאַאב יד רָאנ ,דיל ַא ףיוא

 וצ טעברַאעג טפָא טָאה ןרעּפלַאה רעװש יװ ןזייו ןטּפירקסונַאמ יד

 ןטשרע ןפיוא סָאװ ,ענייז רעדיל ענעי ןופ טקעפע ןקידירחאלכ םעד ןכיירגרעד

 ַארעטיל רעד ןיא רעבָא ,ןרובמַאלַאק ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג ייז ןבָאה קוק

 ןעגנוריזינעצסניא עקיניזפיט ןוא עקיניזפרַאש יװ ןבילבעג ייז ןענייז רוט

 .טייצ רענעי ןופ ןסקָאדַארַאּפ ןוא ןעמוימָאק ,ןעמזיגַארט עלַאיצָאס יד ןוֿפ

 השעמ יד; רעטכעלעג קיטש עטרעטסיימעגסיוא סָאד זיא ,לשמל ,דיל ַאזַא
 -רעביא ןוא עטריטיצ לָאמ ךס ַא ,עטמירַאב עקיזָאד סָאד ,"טלעוו רעד טימ

 שיטעָאּפ רָאנ טינ זיא ,טמָארּפסקע ןַא יו ךיז טנעייל סָאװ ,דיל עטקורדעג

 יאדװַא .קינכעט-ןזרעפ רענייפ ןופ רעטסומ ַא ךיוא זיא סע רָאנ ,דיל טוג ַא

 ןעמ זַא רָאנ .ןענעייל םייב דיל ןופ קינכעט רעד ןגעו טינ ןעמ טכַארט

 טוג יװ ןעמ טעז ,טכַאמ דיל סָאד סָאװ ,םשור םוצ וצ לסיב ַא ךיז טניואוועג
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 ןפָארטס יד שירטעמיס יװ ,טריפעגכרוד ןוא טרינַאלּפעגסױא זיא דיל סָאד

 עפָארטס רעקידתורוש-11 רעדעי ןופ תורוש ייוצ עטצעל יד .טיובעג ענייז

 םעד ןופ סָאּכע עקיכליה יוװ ייז ןענייז שיטסוקַא זַא ,טבעװעגניײרַא ױזַא ןענייז

 ,דיל ןיא "רעטכעלעג ןטיישרַאפ,

 טינ ףוס-לכ-ףוס ויא דיל טנרעּפלַאה ןופ טייז עשינכעט-ןייר יד רעכָא

 רעד בילוצ ,רקיע רעד ,טלעטשעגּפָא ריא ףיוא ךיז בָאה ךיא .,קיטכיוו ױזַא

 ,קינכעט ןיא םערַא זיא בײל השמ זַא ,טשרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,גנוניימ

 טציא סָאד טרעה ןעמ) ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טינ ךיוא זיא סע ,בגָא

 .ןעיידיאע ןיא םערַא ןעוועג ךיוא זיא ןרעּפלַאה זַא ,(טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא

 רעדָא רענעּפָא ,טעטיזָאוטריװ רעשינכעט סנרעּפלַאה ןופ רעקיטכיוװ ךס ַא

 יז ןיא לוק סָאד .רעדיל ענייז ןופ טייקשילַאקיװמ יד זיא ,רענעטלַאהַאב

 ךיל א טנײטשטַאלג טסיײה סע יו ,"לוק סבייל השמ, קידנעטש עקַאט זיא

 סע .שרעדנַא דיל ןדעי ןיא ןיא לוק עקיזָאד סָאד רעבָא .ןענרעּפלַאה ןגעוו

 ןטקעפע עשילאקיװמ יד ןענייז סע טריאירַאװ ןוא ךייר יו ןעניוטש וצ זיא

 ,רעדיל סנרעּפלַאה ןופ

 -לַאה ןופ ןילַאנַא רעכעלטפַאשנסיװ:-וװיטקעיבָא רעלופ ַא קיטיונ זיא סע
 ַאוֲא ןופ םוקפיוא םעד טימ ןזַא ,ןפָאה םוצ זיא סע .טײקשילַאקיזומ סנרעּפ

 ןימינב רעגני רעד יא סָאד יװ ןעמעטסיס עשיטרעמ ןופ רעקיטילַאנַא

 ןפרַאד טיג זילַאגַא ַאזַא ףיוא ןיוש ןעמ טעװ ,לארשי תנידמ ןיא יקסווָאשורה

 ןופ ,ליפעג ןוויטקעיבוס ןופ ךַאז א רעמ סָאד זיא רימ ייב .ןטרַאװ גנַאל

 עכעלטע ןעגנערב טימ ןזיולב ןענעגונַאב רעבירעד ךיז זומ ךיא ..?רעיוא,

 ,גנונעּפָאה רעד טימ טײקיטרַאנדיײשרַאפ רעשילַאקיזומ סנרעּפלַאה ןופ ןרעטסומ

 ןופ רענייא זיא ןרעּפלַאה זַא ,גנוניימ ןיימ ןקיטעטשַאב ןלעװ ןרעטסומ יד זַא

 ןטעָאּפ עטסשילַאקיװמ עמַאס ערעזדנוא

 ףיױא, דיל טמירַאב סנרעּפלַאה ןופ גוצסיוא ןַא טימ ןבייהנָא לעװ ךיא

 -ַאוָא ,רעקידנלַאש ,רעקיטפערק ןייז ןופ רעטסומ ַא זיא סָאװ ,"טיוט סעצרּפ

 :ןעגנַאגרעביא עלענָאיצַאמע עקרַאטש טימ לופ ,קיזומ רעשירָאט

 ?טציא וטסיב סָאװ ? טיט ןוא . .,

 טציגטשעגסיוא יװ סםוטש זַאלגעװַאב ,דרע רעטלַאק ףיוא שטנעמ ַא

 ןףוס'בײסגַא ןַא .טכיל ןטיוט ןפ ןײש ןיא ןײטש רָאמרַאמ ןופ

 ,ףָאלש םענעי ןופ זךיולב גנואעז עגר ַא -- דליב ַא

 ןב ןבעל לטיב סָטד ,טכָאג יד ,גָאט םעד ןדנוא ײב טצמענב טָאװ

 ןור יד סָאד יא .טלעװ רעצנַאג רעד ןפ טײטנײש רער רָאג טימ

 ?גגאג ןלעקווט רעזדווא ףיוט טײקיבײא ןופ םיורט רעד סָאד זיא

 טגַאדעג טיוט ןטיולב טיײיב ףיט ךיז שטנעמ רעד טגיב עשו סָאװרַאפ

 ?ןײלַא טכטג רעלעקנוט ןיא ,דגיק 6 יװ ,טסיטײװראפ טגײװ א

 ?ןיגראפ א ןעילבפיוא גנילירפ םעד טסײה רעװ ?טלעװ יד טריפ רעװ
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 ?דלַאװ ןוא שינעטסיװ ךרוד טניװ םעד טסברַאה ןופ געט ןיא טבײרט רעװ
 -- ,טלַאּפ רעלדָא רעד ןעװ ןוא ,רעמ טיג טילפ רעלדָא רעד ןעװ טא
 5 סױרַא םיא ןגױא יד טסײר סָאװ ,בָאר ןייז זחמ סָאװרַאּפ
 ? סָאװרַאּפ

 ,רעטריטנעצקַא-קרַאטש רעכעלנע טעמכ רעד ןופ רעטסומ ַא זיא טָא ןוא
 -גייא סנרעּפלַאה ןופ קיזומ רעקידשרעדנַא ךָאד רעבָא ,רענעטלַאהעגסיוא-שירטעמ
 / גרעדיל-עביל עלופטקילפנָאק עקידהנעט

 .ריד ןספ ץעװַא ןיוש ךָאד ײג ךיא ?טינ וטסנײװ סָאט

 רימ ךָאנ טעװ סָאװ ץרַאה סָאד טשטנעבעג טָאג ןופ ןײז לָאז

 .טַאהעג ביל בָאה ךיא יװ ,ןבָאה ביל ךיד יוזַא

 טרעװ יד טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד טשטנעבעג טָאג ןוס ןײז לָאז

 ,ךרערד ןצ זיב -- ןרעטש םעד -- ריד רַאפ ךיז טיט ןצ

 ,טײהרעליטש ןצרַאה ןיא ןָאטעג סָאד בָאה ךיא יװ

 ןענָאמרעד ךיא ליוו ,ןרעטסומ עטכַארבעג ייווצ יד וצ טסַארטנָאק ַא יו
 יד; סנרעּפלַאה ןופ ןעגנַאלק עטקנעברַאפ-קיטנװָא ערעטרַאצ ,ערעליטש יד

 סע לָאז ךיא זַא ,טנַאקַאב וצ זיא סָאװ ,"גרַאב ןרעטנוא ןײגרעטנורַא טעװ ןוז

 ןשידָאלעמ-ףיט ןקיזָאד םעד טימ טייצ ןייא ןיא טעמכ ןוא .ןריטיצ ןפרַאד ָאד
 ,"יליגנינע דיל סָאד ,סנייז דיל טמירַאב טייווצ ַא ןבירשעגנָא ןרעּפלַאה טָאה דיל

 יד ןיא זיא סָאװ ןוא םטיר-"עקּפָאהא ַא טימ סיוא ןיוש ךיז טנכייצ סָאװ

 :שירעמָאינצַאק ןוא שינָאפַאקַאק ןוויכב ןענערפער

 ,ץרַאה קיטולב ןײמ ,יליגניג ,ָא
 ןײא ןעײרד ןיא ךיז טעשטרָאק רעװ
 ?ןײש ןרעטמַאל םײב טעקּפָאה א
 ,בײל השמ טישכח רעד זיא סָאד
 ןצנַאט ךיז ײגש ןיא טלעטש סָאװ
 םיּפ יד םיא ןלָאז סע ידב

 .ןצנַאגניא ןרירפציא טיִנ
 טָאה ןעמ זַא ךיז טכַאד םיא לײװ ןוא
 ןגרָאװרעד ןָאה ןטצעל םעד
 ,טגָאז ןוא ןילַא ךיז רע טײרקעצ
 ,ןגרָאמ סוג --- ןײלַא ךיז ןצ
 ,בײל השמ טישכת רעד טיירְק
 ,יל-יליירט רעטכעװ רעד טגניז
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 ,ישטּפַאה קַאיסָאב רעד טרעפטנע
 ,וַאה-וַאה טַאה לטניה סָאד טכַאמ
 .א ַאימ לצעק סָאד טכַאמ

 יינ ןעוועג שוריפב ותעשב זיא דיל םעד ןופ גנומערופסיוא עשילַאקיוומ יד
 וכה ,םיּפוחו םיפומק יד ןעוועג ךיוא זיא יינ .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא
 וצ טרעהעג סָאװ ,"רעקיוּפ-ןסַאג, רעד יו רעדיל ענױזַא ןופ קיזומ "םיפותב
 ןבלעז םעד ןופ ,"יליגניג; יוװ ןביירש סנרעּפלַאה ןיא עכָאּפע רעבלעז רעד

 יד זיא ,שרעדנַא ךָאד ןוא ,רעקױּפ ןסַאג, ןופ קיזומ יד יו טינש ןפרַאש
 :יװ ,תורוש ענױזַא ןיא ,קיזומ ןוא קימטיר עוויטַארעטילַא

 ,טרָאד רעטײר רעד ,זיא רעװ ,זיא רעװ
 .טרָא ןופ טיג ךיז טריר ןא טײר סָאװ
 (ײװ טיג ליטש גײװש ,ץרַאה ןײמ ליטש גײװש
 .ןײלַא ךיא ןיב טרָאד רעטײר רעד

 -ךעלנעמ ,רעוויטַארעטילַא רעד וצ טסַארטנַאק ַא יװ ,לָאמַארעדיװ ןוא
 ןופ יירדעג ןטניוװשעג ןוא םטיר ןקידמערוטש םעד וצ ןוא קיזומ רעקרַאטש
 ערעטרַאצ שיריל סנרעּפלַאה ןלעטשוצסיױרַא יַאדכ זיא ?רעקיוּפ"ןסַאג; ַא
 :תורוש עקיזָאד יד טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ דיל םעד ןיא יװ קיזומ-המשנ

 ,המשב ןײמ ףיואט ןד רעקיױה

 (ײש הגבל ןיא טעמוא

 קיבײא ףיוא יא רימ זיא טוג

 ,ןײז ןצ רעגעריולרַאֿפ ַא

 ןיא יוװ ,טײקשידָאלעמ-דילסקלָאפ עטושּפ יד ךיוא םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא

 :?טכַאנ;ע עמעָאּפ רעשיטּפילַאקָאּפַא רעסיורג רעד ןיא תורוש ייווצ עכלעזַא

 -- ןײא ךימ קעד ,עטַאט ,ךיא גָאז
 .ןײז טינ טלַאק יוַא רימ טעװ

 ,עקידנהנעטנייא ןיילַא ךיז טימ ,עשינָאריא-קיטומטוג עקידרעטעּפש יד ןיא
 ,רעדיל עקידנרָאצ-שיאיבנ ענױזַא ןיא רעדָא ,"ָאטעג טנעמונָאמ,; יו רעדיל
 ,םייה ןיימ, יו ,רעדיל-גנונָאמרעד ערעטיב ענױזַא ןיא רעדָא ,?טולַאס, יו
 ןיא ןוא עיצקורטסנָאק רעד ןיא ,עיינ עניױזַא ןיא רעדָא ,"װָאשטָאלז ןיימ
 יזַא טינ קיזומ יד זיא --- ?לַאזקָאװ ןפיוא רערעש םייב , יװ רעדיל ,דָאטעמ

 יװ ,גנַאלק ןיא ױזַא טינ ,דיל ןצנַאג םעד ןיא יװ ,תורוש ערעדנוזַאב יד ןיא
 .טרָאװ ןופ יו ,דייר ןופ קיזומ ַא רעמ זיא סע .גנַאלקכָאנ ןיא

 ייב דיל סיורג רעדנַא ןַא ןופ קיזומ יד זיא סערעטניא ןלעיצעּפס ַא ןופ
 ןופ סנייא ןיא סָאד ."קיטנוז-ףוס ןופ דיל סָאד, ןיא קיוומ יד ,ןענרעּפלַאה
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 ןפיט טימ ןעמונעגכרוד זיא סע .םיא ייב רעדיל עטסכעלשטנעמ ןוא עטספיט יד
 טנלע ןכעלשטנעמ רַאפ שינעדנעטשרַאפ טימ ,תונמחר ןטרילָארטנָאק-שינָאריא

 טָאטשסױרג יד יו ןפוא םעד רַאפ ליפעג טימ לופ זיא ;טייקטמעשרַאפ ןוא

 יד רַאפ ןעמיוש וצ טמוק סָאװ קיטנָאמ; ריא טימ ,טײקידעכָאו ריא טימ

 ,"עביל עליטש יד; טכעװשרַאפ ןוא קיטנַאמָאר רעד ןופ טקזוח .,"ןגיוא

 ,?ןײגרעטנורַא טעװ ןוז יד, דיל ןטנָאמרעד-ןיוש םעד ןיא יו ,טרַאװ ןעמ סָאװ

 ןרעטנוא ןײגרעטנורַא טעװ ןוז יד ןעוו ,ןייגוצ, ןעמוק לָאז ,עביל יד ,יז זַא

 ,"גרַאב

 ,(42"44 .ז ,1 דנַאב ,ןרעּפלַאה בייל השמ) "קיטנוז-ףוס ןופ דיל סָאד; ןיא

 -גטכַארט ,ןגָאז ןָאק ןעמ .דיל ןופ ןיז םעד ןופ ןלײטּפָא טינ קיזומ יד ןעמ ןעק

 ןופ קיומ רעד ףיױא ןבעג וצ גנוטכַא טָאבעג ןטמירַאב סנעלרעוו ןגעוו קיד

 סנרעּפלַאה ןיא ָאד זַא ןבעג הצע ןַא ןײלַא ןיוש ךיז טעװ ןיז רעד ןוא דיל

 סנייא ןענייז קיזומ ןוא ןיז רָאנ ,טנַאה ןיא טנַאה עדייב רָאנ טינ ייז ןעייג דיל

 סָאד, דיל ןופ ןערפער ןקידהרוש-ןייא םעד ןיא רעדנוזַאב ,ךַאז עבלעז יד ןוא

 רעצנַאג רעד ןופ טסקעטנָאק ןיא סָאװ ,"ןטעהנַאמ טָאטש ןיא עביל לסיב

 טימ ןוא עינַאריא טימ ,רעױדַאב ,רעיורט טימ לופ ױזַא רע זיא עפָארטס

 .עיצַאנגיזער ןוא טסעטָארּפ טימ ,קיטייוו

 קיזומ יד זיא "קיטנוז ףוס ןופ דילק ןיא יו טרָאס רעדנַא ןַא ןופ רָאג

 ,"רָאדלאוו םישזד רעבערגדלָאג םעד ןופ טיוט רעד; עדַאלַאב רעסיורג רעד ןופ

 -יכרֲא .רעדיל עטסקיטרַארוטּפלקס ,עטסשיטסַאלּפ סנרעּפלַאה ןופ סנייא

 טיג סָאװ ,טייקטבלעװעגסיוא ןופ ךיז ןיא סעּפע דיל סָאד טָאה שינָאטקעט

 יו ,טייקכעלרעייפ ענמוס ַאזַא ,סנַאנַאזער ַאֹוַא דיל ןופ קיזומ רעד וצ עקַאט

 רעקיטכיוו ַא טלייטעגוצ זיא ָאד ךיוא .לּפמעט ַא ןיא לגרָא ןַא ןופ ןליּפש סָאד

 םייב גנורזחרעביא רעד ןיא ךעלטנגייא טײטשַאב ןערפער רעד .ןערפער םעד ץַאלּפ

 -רעביא יד ."רָאדלָאװ םישזד, ןעמָאנ סדלעה םעד ןופ עפָארטס רעדעי ןופ ףוס

 ַא יו ךיילגוצ ןוא ךליהּפָא ןַא יו טניד גנַאלק ןקיגָאװלופ םעד ןופ גנורזח

 יד ןוא גנומיטשוצ יד יו סעּפע ,עפָארטס רעצנַאג רעד ןופ גנוקיטעטשַאב

 רעקירעביא ןַא יװ ןעניד ,בגַא ןעק דיל סָאד .לוק ןטייוו ַא ןופ גסונייהטוג
 רָאנ טינ טנָאקעג רע טָאה ,טלָאװעג טָאה רע ןעוװ ,ןרעּפלַאה זַא ,זיײװַאב

 -סױרַא ייברעד ןוא םינינב-רעדיל עטסעפ ןלעטשפיוא ךיוא רָאנ ,ןפרַאװעצ

 ןופ תורוש עכעלטע זיולב ןענייז טֶָא .טעטיזָאוטריױװ עשידָאזָארּפ עתמא ןזייוו

 :דיל ןגנַאל םעד

 טנַאה ןיא םלצ םענעדלָאג ןטימ -- טסירּפ רעד טײטש
 ,טגַאװ רעד ףיױא טגנעה סָאװ ,רעסעמ ןפױא טקוק רע ןא
 ,טָאג טעב ,רָאדלָאװ םישוד ןעשטפעש ןפיל יד א
 ,דָאנג ןײז ןרעטשנעגרָאמ רעד יװ טכיול סע
 !רָאדלָאװ םישזד
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 ליומ ןפָא ןַא טימ טגיל סָאװ ,רָאדלָאװ םישזד רַאָנ

 ,תוק ַא יװ ץרַאװש טא ,טעבטיוט ןײז ףיױא

 ,ףױרַא םלצ םוצ טשיג ךיז טדנעװ

 ףיױא רע טבײה טסירפ רעד יװ ױזַא .רעסעמ םוצ רָאָנ

 טרעה ןעמ סָאװ םיוק ןא ,עבײז ןגיוא יד

 ,ןרע רעד רעטנוא ןס יװ ,אז8 לוק א טימ

 .רָאדלַאװ םישזד ,ןבעל ןייז טלײצרעד

 ןימ ןקיטיוה:טיור ןופ טכַארבעגמוא בָאה ךיא ---
 ףיז קיסײרד א סקעז טא רעטכעט ןביז
 .טכַארט א ךיא ברַאטש טציא .ײז ןופ עטסקרַאטש יד
 ,טכַארבעגמוא טי וטסָאה ןטצעל םעד
 ...רָאדלָאװ םישזד

 עשילַאקיזומ עצנַאג יד סיוא טינ ןפעש ןרעטסומ עטכַארבעג עכעלטע יד

 יד רעבָא קיטרַאנדײשרַאפ יו .עיזעָאּפ סנרעּפלַאה ןופ טײקיטרַאנדיײשרַאפ

 ייר רעטשרע רעד ןיא ייז ןעײטשַאב ,ןייז טינ ןלָאז ןטקעפע עשילַאקיזומ

 ,תורוש רעדָא ,רעטרעוװו ענלצנייא ןופ טייקידוועגנילקליואו רעד ןיא טינ

 -שילַאקיװמ סנרעּפלַאה .בורל ןענרעּפלַאה יב ןעמ טפערט סָאד ךיוא שטָאכ

 רעד ןיא ,םענייז לוק-רעדיל ןשיטסירעטקַארַאכ םעד ןיא ,לכ-םדוק ,טגיל טייק

 -גייא ןוא ןעגנודנעוו ענייז רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,עיצַאנָאטניא

 -טיר רעלַאטָאט רעד ןיא רָאנ ,ןבליז ענלצנייא ןיא טינ טגיל יז ,ןעגנודנעוו

 ןדָאירעּפ עקידמעטָא-לופ יד ןיא ; דיל ןצנַאג םעד ןופ גנומערופסיוא רעשימ

 "נעטש טָאה סָאװ ,קיזומ ַא זיא סע .סעיצקעלפניא עלענָאיצַאסרעװנַאק יד ןיא

 -ידעבעל ןופ םעט ַאזַא ,טייקיטלעוו-רעד-ןופ ַאזַא ,טייקשידרע אזַא ךיז ןיא קיד

 ,טיג טגניז רע ןעוו ,וליפַא שילַאקיזמ זיא ןרעּפלַאה .דייר עכעלשטנעמ עק

 ףרַאד רע יו טקנוּפ ,שילַאקיזומ ןייז וצ ןעגניז טינ רָאג ףרַאד רע ,רעמ ךָאנ

 רעד רעבשרַאה; דיל םעד ןיא ,לשמל ,יוװ ,שיטעָאּפ ןייז וצ ?עיזעַאּפ , ןייק טינ

 :ןעמטיר:עזָארּפ ןיא טעמכ ןוא ןעמַארג ןָא ןבירשעג זיא סָאװ ."רעגערטנליוק

 ענײז טײרּפשעצ טָאה רעבשראה רעגערטגליק רעד ןוא
 ,רעטיר ןבײלב ןגנוי םעד וצ ןוא ,טנעה עצרַאװש ײװצ
 ,טגָאזעג רע טָאה ,גיובעג םיא ןעקטנַא ןענַאטשעג זיא סָאװ
 ןעמוק טשינ לַאּפ ןיײק רַאּפ ןעק ןוא דימ זיא רע זַא
 ,הנותח רעד וצ
 טרזחעגרעביא טָאה רעטיר רעכײלב טא רעגנוי רעד זַא רָאנ
 .לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ
 ?ןגָאז גיניק רעד טעװ סָאװ ,שטײטס
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 ?ןרעװ זגורב טעװ גיױיק רעד ,שטײטס ןוא

 רעד ,רע זַא ןײז סָאד טעװ טסגוחח ַא רַאֿפ סָאװ ,שטײטס ןוא

 ?ןלעפ טעװ ןתוחמ רעטססידובכב

 ריא טמוק סָאװרַאפ -- ןסעצנירפ יד -- הלכ יד טגײה טא

 ..ןענײװ דעלרעמָאי העגײװ ךָאד טעװ יז א ?לזמ רערעטיב ַאזַא

 סא לא
 א

 ןעמ ףרַאד טפַאשרעטסיײמ רעשינכעט ןוא טיײקשילַאקיזומ סנרעּפלַאה ןגעוו
 טפרַאװ תתורישע-רעדליב ןייז רעבָא .ןרעוו קיניזטסואווַאב ,ןגָאז וצ ױזַא ,טשרע
 רעייז טוט רעדיל יד טימ טקַאטנָאק ןטשרע םייב .ןגיוא יד ןיא דלַאב ךיז

 רעצנַאג ריא טימ ןגיוא סרענעייל םעד רַאפ קעװַא לעטש ַא ךיז טייקכעלדליב
 סע .ךיילגוצ טײקלַאער ןוא טײקשיטסַאטנַאפ ריא טימ ,טייקיינ ןוא טייקיברַאפ
 ןעגנורעדליש ,ןכיילגרַאפ ,ןרָאפַאטעמ יד ןיא ,טייקכעלדליב רעד ןיא זיא
 סנרעּפלַאה רענעייל ןרַאפ ןטשרע עמַאס םוצ ךיז ןקעלּפטנַא סע ואוו ,ןשזַאמיא

 ןעזרעד ,ןטסַארטנָאק ןענַאּפשפיױנוצ ןענעק ןייז ,תוחוכ עשירעפעש עסיורג

 רעטלוב ידכ ,ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז ןיא ןעגנוקריוונשיווצ ןוא ןטייקכעלנע
 .עיזיו-טלעוו עשירַאטנוב ןוא עלעניגירָא ןייז ןקעלּפטנַא וצ

 ַא יב יוװ ,ײרעלָאמ-טפַאשדנַאל ןייק טינ זיא טייקכעלױליב סנרעּפלַאה

 ייב רעדָא ,ןטלַאהעג קרַאטש .,בגַא ,טָאה ןרעּפלַאה ןעמעוו ןופ ,ןקינלָאר ףסוי
 רעדיל לייט ַא ןיא יוװ ,םזינישזַאמיא רעוויטַארָאקעד רעדָא ,ןצרַאװש *. .י
 ,ןדנַאלזייא ןבואר ייב יו ,טרָאמ-רוטַאנ רעלעוסנעס רָאג רעדָא ,ןבייל-ינַאמ ייב

 -רוטַאנ ףיוא טיובעג ןרָאפַאטעמ ןוא ןכיילגרַאפ ליפיוזַא טָאה ןרעּפלַאה שטָאכ
 .טעָאּפ -רוטַאנ א ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז טינ םיא ןגעוו ןעמ ןעק ,ןקורדנייא
 ,רוטַאנ עכעלשטנעמ יד ,עמַארָאנַאּפ-טָאטש יד רעמ טריסערעטניא ןבָאה םיא
 ,טפַאשדנַאל-רוטַאנ יד יו

 טָאה ןוא רעלָאמ א ןעועג ךיוא טעָאּפ ַא רעסיוא זיא סָאװ ,ןרעּפלַאה
 ןעוועג דיל ןיא זיא ,רעדליב עקידהשקשנ ץנַאג ברַאפ ןוא ליוק טימ ןלָאמעג

 ,ןכַאז ןלָאמעגסיױוא ךיז יװ ןלָאמעג ױזַא טינ דיל ןיא טָאה רע ,רעלָאמסיױא רעמ

 סערעמיכ ןוא סעירָאגַאמסַאטנַאפ ענייז ,ןקסעטָארג ענייז ,ןצכעלַאמסיוא ענייז
 -עטַאּפ ןופ ,סיר ןשימַאניד ןופ ,יירשעגסיוא ןשיגַארט ןופ ךס ַא ךיז ןיא ןבָאה
 רעשיטסינָאיסערּפסקע רעד ןופ סיר ןשימַאניד ןופ ,טסעשז ןקסעטָארג-שיט

 ,יירעלָאמ
 ןיא בייהנָא ןופ ךיילג טָאה טייקכעלדליב סנרעּפלַאה זַא ,ןעמ טעז טנייה

 -סקע טפערט'מ .םזינָאיסערּפסקע טפור ןעמ סָאװ ,םעד ןופ ךס ַא טַאהעג ךיז
 רעטשרע ןייז ןיא יו ירפ ױזַא ןיוש ןענרעּפלַאה ייב רעדליב עשיטסינָאיסערּפ
 ןרעּפלַאה זיא ןעמונעג שירָאטסיה ."יקסווָאלבַאי ןַאּפ, עמעָאּפ-טָאטש רערעסערג
 רעד ןיא טָאה םזינָאיסערּפמיא רעד ןעוו ,טסינָאיסערּפסקע ןַא ןעוועג ןיוש
 ,טירט עטשרע ענייז טלעטשעג עיזעַאּפ רעשידיי
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 טנעילעג טשרקיע רעד טָאה סָאװ ,ןרעּפלַאה זַא ךעלגעמ ץנַאג זיא סע

 רעשטייד רעד ןופ טסואוורעד םזינָאיסערּפסקע םעד ןופ ךיז טָאה ,שטייד
 וליפַא ביוא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ יו ירפ ױזַא ךָאנ ,רוטַארעטיל

 דנָאמדע רעקיטירק רעד סָאװ ,םעד ןופ קורדסיוא ןַא רעמ ןעוועג סָאד זיא ,ױזַא

 טסולפנייאַאב םתס ןופ יװ ,"ןָאשינגָאקער וװָא קַאש, ןפורעגנָא טָאה ןָאסליװ

 רעגיילטנורג ַא ןרעו טנעקעג ןײלַא תוהמ ןייז טיול טָאה ןרעּפלַאה .ןרעוו

 ןייז ןיא ןגעלעג זיא ,ןגיא ןעוועג םיא זיא רע .םזינָאיסערּפסקע םעד ןופ
 סע יװ ,"ןצילב-טולב; ןיא קורדסיוא םוצ םיא ייב ןעמוקעג זיא ןוא טולב

 ליּפשיב רעטוג ַא ַױװ ןעניד ,בגַא עק סָאװ ,רעדיל ענייז ןופ סנייא טסייה

 :םזינַאיסערּפסקע ןשינַאגרָא ןוא ןשיכיטס ןשינירעּפלַאװ םעד ןופ

 ,טרעגַאב ריא ךָאנ טָאה א ןעטעג דליװ זיא טולב ןײז
 .טרעֶקעֶגּפָא ךיז םיא ןופ קידנגײװש טָאה יז א

 ןײצ עטסערפעגוצ ןוא ײװצ ןטסיפ טימ רע זיא
 ןײטש ַא טימ ווא סָאג ןיא סױרַא ,ּפָארַא פערט יד
 .סױרַא לָאמַא ךָאנ טא ןײרַא קירוצ רע זיא
 סיורג ןוא ףרַאש ןגױא טימ רע זיא ןטרָאד טא
 ,טנַאּפשעג ןגָאו ךלימ יא ,סַאג ןטימ יא דרעפ םוצ ןצ
 טנַאה יד ןָאטעג בױה ַא רע טָאה גנורפש ַא טימ ןוא
 גואטש ןביג ַאזַא טימ טזָאלעגּפָארַא יז טא
 ,גנולק 8 ןָאטעג טָאהיס זַא -- ןײרַא טסיפ ןיא ררעפ םעד
 .טכַאג רעד ןיא רעײפ רעז סָאש ַא ןפ יװ ,ץסַאילב ַא
 טכַאמעגפיוא עגושמ ליומ סָאד רע טָאה ךָאנרעד
 ּפָאק םעד ןָאטעג טערטש ַא םוטש טא קיזרעטיצ ןא
 ,ּפָאלַאג יא ןעוורטנַא דרעפ סָאד זיאיס ואװ ןיחַא

 ,קירמש טימ טּפעלשעג יװ ,טא ךיז ןגיױבעג ךָאנרעד
 .קירוצ טרַאשעגוצ ךיז זוה ןפ רעיױט םוצ
 סע ןטזָאלעגּפַארַא טימ טנוה ַא טשרעוצ ךיז טָאה

 ,קעװַא טכַאג רעד א טא םיא וצ ןָאטעג יצ ַא
 ײברַאֿפ טירט ערעװש טימ שטנעמ ַא טנוה םעד ךָאנ זיא
 ,ײרד רעגלעז טפ טפעלשעג ױרּפנסַאג 8 ךױא א
 -- ,טכַאלעג ןוא ןעגנוזעג ערוכיש ובָאה סָאװ
 ...טכַאג רעד ןיא ורָאלרַאּפ ײז רעטניה ךיז רע טָאה

 (44 .ז "קראוינ ןיא,,)

 טנורג ןזיב ןוא ערעטיב ,עקסעטָארג ,עשינוָאלק ,עקידרעטעּפש יד ןיא
 ךָאנ ,רעמַאזטלַאװג ךָאנ ןרָאװעג רעדליב יד ןענייז ,רעדיל עטלפייווצרַאפ

 יו .ןבירטרעביא ןוא טמירקעצ שיטסינַאיסערּפסקע רעמ ךָאנ ,רענרַאמשָאק
 ןלָאז רעדליב יד קידאמזוג-לענַאיצַאסנעס יװ רעדָא טמירקעצ יו ,טרישזרַאש
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 ךיז ןגייל יז .ןעז ייז ןעק ןעמ .טערקנָאק-שיּפַארג ייז ןענייז ,ןייז טינ
 רעדָא לכש ןפיוא טוג ױזַא טינ ךיז ןגייל ייז ןעוו וליפַא ,גיוא ןפיוא טוג
 ַא ןיא לָאמַא ךיז טָאה ןרעּפלַאה זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ טרעוװ זיא סע .טימעג
 ןיא ןייטש טביילב רע ןעוו זַא ,טקירדעגסיוא לשיט-עפַאק ַא םורַא ךערּפשעג
 רעדָא ,"ןעזרעד, ךרוד לקניוו ןּפמעט ןופ ןכירקסוֹרַא רע טוװאורּפ ,דיל ַא
 .ןייג רעטייו ףרַאד סע סָאװ ךיז "ןלָאמסיוא, ךרוד

 :ןריזילַאוװיװ טכייל ךיז ןזָאל "ןשינעטכודסיוא; ענייז וליפַא

 שינעטסיװ רעד טיול

 םורבעג ןשהיח ןקירעזײה םעד טיל טא

 טרַאד רבדמ 8 ויאיס זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 בײל רעטלַא ןַא םורַא טכירק סע טא

 סטוארט זיא רע לײװ ,סורַא זדלעפ ַא םורָא

 טרַא ןַא טכוז רע לײװ ןוא

 .ןברַאטש ןוא ןגײלרעדיגַא ךיז ןעגעק ןצ

 טָאטש עטסופ ַא ןעװעג סָאד זיא ןתמא רעד ןיא רָאָנ

 סיפ ןוא טנעה ףיוט זיא סָאװ ,סענעגושמ א טימ

 ךָאר ַא ןיט ןכָשרקעגמורַא

 .םענעלָאפעגנײא ןַא זױוה ַא םורָא

 םיא רעטניה ןופ טּפעלשעגכָאנ ךיז טָּטה סָאװ סָאד ןוט

 ץירטש ַא ףיוא וברטש א ןעװעג זיולב זיא

 . ..ןדוובעגוצ םעגײז לטרַאג םוצ

 ("עװַאּפ רענעדלַאג, רעד ןופנ

 טכיל ןיא ,בגַא ,זיא סָאװ ,דיל עשירענָאיזיװ-שיטּפילַאקָאּפַא עקיזָאד סָאד

 יד ןופ עיזיוו:סיורָאפ ןימ ַא ןעשינעשעג עקיליורג עקידרעטעּפש יד ןופ

 ייוצ ןופ טײטשַאב ,ןברוח ןסיורג ןכָאנ םיבושי עשידיי עטקידיילעגסיוא

 סָאד סנייא ןריסנַאלַאב ןוא ייז ןקרַאטש לענָאיציזָאּפמָאק סָאװ ,ןלייט עכיילג

 לייט רעטשרע רעד רעבָא ףרַאדַאב ןעניז ןכעלטלַאהניא םעד ןיא ,ערעדנַא

 יד ןיולב ָאד ךָאד זיא לייט רעטשרע רעד .טרָא טרינידרָאבוס ַא ןעמענרַאפ

 רעד ."טייקכעלקריו יד -- לייט רעטייוצ רעד תעב .,?שינעטכודסיוא;

 וצ עבַאגפיוא יד זיולב טָאה לייט ןטשרע ןופ ךיילגרַאפ רעשירבַאקַאמ-שינָאריא

 ןטייווצ ןיא רָאפ טמוק סָאװ םעד ןופ דחּפ ןוא ליורג םעד ןכַאמ רעטלוב ןפלעה

 ,לייט

 "רַאפ רעד זיא לייט רעטשרע רעד סָאװ ,םעד ףיוא רעבָא טקוקעג טינ

 .קיטרעווכיילג ךעלדליב ייז ןענייז ,ענעכילגרַאפ סָאד עטייווצ סָאד ןוא ,ךיילג

 שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא ,ןשזַאמיא טימ ןרירעּפָא ןפוא רעקיזָאד רעד

 טפערט סע .עיזַאטנַאפ רעטרינילּפיצסיד טינ רעבָא ,רעכייר סנרעּפלַאה רַאפ
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 ךיילגרַאפ ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ ּפָא-טיג רע זַא ,לָאמנייא טינ םיא ייב
 םעד ןיא קיטיינ לענָאיציזָאּפמָאק זיא סע יװ ץַאלּפ רעמ צרָאפַאטעמ רעדָא

 ךיז רע טלעטש ,ךיילגרַאפ ַא טנַאה רעד וצ ןענרעּפלַאה טמוק סע ןעוו ,דיל

 ןופ טרעװ סע זיב ,ןגעוומוא ןוא ןגעוו עלַא ךרוד ךָאנ טיא טייג ןוא ּפָא טינ

 :דיל ַא ןיא דיל ַא שממ ךיילגרַאפ

 ,ףיױא ןגיוא יד בײה ךיא ןעװ רָאנ

 ,ףיורשא רימ רעביא שינברעטצניפ ַא טסקַאװ

 ,ליומ ןפֶט ןַא טימ ןײטש רימ טסײה סָאװ

 -- ליוה ןא סידײל ןיב ךיא זַא ,ךיו טכוד רימ זיב

 ,פָארַא לױז רעד רעטווא זיב ןברַאש ןפ

 -- ּפָאט ענעטעמס רעטלא ןַא יװ יוזַא

 טקעדעגוב טיג ןעגופעג טָאה ץַאָק יד סָאװ

 .מקעלעגסיוא םיא אנד םוצ זיב ןוא

 דעיצַא ןיולב עקַאט רשפא טלעפ סע טא

 ,טניט יװ ץראװש זיא סָאװ ,ךײט רעשימײה רעד

 ,טגַאה יד ןוא טבײר סָאװ ,ױרטש שטעכיװ רעד ןוא

 ...טגַאװ ןפ טָאװשט ןפיוט ןעגנעטפיוא לָאז סָאװ

 יו ןענייז סָאװ ,ןשזַאמיא ןטלעז טינ רעבירעד םיא ייב טפערט ןעמ

 ,ןכיײלגרַאפ עטרעטיירבעגסױא ,עטלקיװטנַא יד .ךיל ןופ ןלייט עמָאנָאטױא
 רעדָא ,רעגייטש-סנבעל רעקיטש עצנַאג םורַא טפָא ןעמענ ןרָאפַאטעמ רעדָא
 טרעװ ןרעּפלַאה זַא ,טפערט סע .סעיצַאיצָאסַא ןופ ןטייק עגנַאל ןענייז ייז
 -קסעטָארג ,עשירעלייצרעד ,עויטּפירקסעד ענעדיײשרַאפ ,יד ןופ טּפַאכרַאפ ױזַא
 ךיילגרַאפ ַא ןופ ןטייקכעלגעמ עשיריטַאס ןוא עשיטסירָאמוה ,עשיטסַאטנַאפ
 -כעלדנעמוא רעד ןיא קעװַא שממ ריא טימ ךיז טזָאל רע זַא ,ערָאפַאטעמ רעדָא
 ןײגוצסױרַא ידכ ,ןלעטשּפָא דלַאװעג טימ ןיילַא ךיז זומ רע זַא ,טליפ ןעמ .טייק
 ,טיירדרַאפ ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא טניריבַאל םעד ןופ

 ךיו טמענ ןענרעּפלַאה ייב ךיילגרַאפ ַא ױזַא יװ ליּפשיב ַא זיא סָא
 זױלב רע טָאה ףוס םייב זיב ןגייווצרַאפ ןוא ןטײרּפש ,ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ
 :בייהנָא ןטימ תוכייש עטסטייוו יד

 ,ןעלעדגַאמ ,ָא
 ,ריד טימ ָאד רעגעלעג ןײד ףױא
 רימ ךיז טליװ ןָאט שטַאּפ ַא
 ,טנעה עדײב ענײמ טימ
 ,טדנעטעג טכיל טרָאמ םוצ דלעפ יא םש"לעב רעד יװ
 ,ךײרפ זדנוט טגנערב סָאװ ,שטנעמ םעד טָאה רע
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 .טיײקיטכיל ריא ןיא ןוז רעד ןופ גנַאגפױא םוצ וכילגרַאפ
 ָאד ךימ טעז ןביוא ןקלָאװ רעד בוא זַא ,ליװ ךיא
 ,העש-רגרָאמ רעד ןיא םיא עז ךיא יװ ַאזַא ןקיטולב ַא
 ןָא טסּפָאטש וד זַא ,ןיײז תודע ןַא רע לָאז
 ןָאה ַא טּפָאטשימ יװ לעז ןײמ רעצ טימ
 ,טרַאמ ןיא בײװ סדיגג םעד ריא רַאפ--ןײטש ןוא דמַאז טימ
 ,רעמ טמוק ריא זַא ,טגײמ סָאװ
 ,רעד רעדָא ,רענעי יװ
 ,גרַאב םעגײלק ַא וצ ךעלנע זיא יז לײװ
 -- יא סָאד סג ַארַאס ,ָא -- !טכירק סָאװ
 ....סיפ ענעלָאװשעג ײװצ ףיױא שטנעמ ַא יח לידבחל

 (2 דנַאב ,16 יז ,יהשעמ ַא)

 ַא רעיז ןופ עטַאטיצ ַא זיא סע .לַאפ רעמערטסקע ןַא רשפא זיא סָאד
 ןצנַאגניא טינ ךָאנ סיוא טעז סע יװ ןוא ,ןטּפָאטשעגנָא ליפוצ ,ןגנַאל ,ןקיטכיוו
 טיג ךָאנ זיא דיל עקיזָאד סָאד סָאװ ,רַאפרעד עקַאט רעבָא ,דיל טעברַאַאב

 -קַארַאכ יד ןעז וצ רערעלק טייהנגעלעג ַא סָאד טיג ,טעברַאַאב ןצנַאגניא
 יירפ ןזָאל סָאד -- :סעצָארּפ-סגנופַאש סנרעּפלַאה ןופ ןטנעמָאמ עשיטסירעט

 עטכירעגמוא םיא רַאפ וליפַא ןוא עטריטידעמערּפ טינ סָאד :;עיזַאטנַאפ יד
 יד ןקילברעד ןענעק עלַאינעג שממ סָאד ןוא ,סעיצַאיסָאסַא ןופ ךיז ןעלטייק
 ַא טײטש םעד רעטנוא .ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז ןשיווצ ןתוכייש עטסטסייוו
 ןוא ןעגנובעלרעביא עטקנעדעגרַאפ קיניזטסואוואברעטנוא ןופ סַאּפַאז רעכייר
 ןָא טנגוי רעטסירפ רעד טעה ןופ סעיצַאװרעזבָא

 ןעמ טפערט ךיילגרַאפ ןטגייווצרַאפ ןוא ןטרעטיירבעגסיא םעד שטָאכ
 ךיוא ןַארַאפ רעבָא רע זיא ,רעדיל עקידרעטעּפש ענייז ןיא טּפָא סרעדנוזַאב

 דָאירעּפ ןטשרע םעד ןופ רעדיל עשיריל עטרירטנעצנָאק רעמ סנרעּפלַאה ןיא
 :"?קרָאי-וינ ןיא; ךוב ןופ רעדיל יד ןיא ,ןפַאש ןייז ןופ

 גערב ןײז ןופ סױרַא ךיז טזָאל רע ןעװ ,סָארטש ַא יװ ױרג טא
 ,געװ ןזָאלליצ ןייז ןיא טמוק סָאװ ,רע טצײלפרַאפ גנידנצלַא והא

 ,טַאג ןײז רעביא טבעװטש סָאװ ,טײטיױרג יד טָאה יזַא

 . ..סָאה טימ ווא טײקיטעמוא טימ המשנג ןײז טצײלפרַאּפ

 ("קרָאי-וינ ןיא , ,91 'ז ,"רעב בייל ,)

 : ךיילגרַאפ רעשירעמָאה שממ ,רעשיּפע רעד רעדָא

 ,זױה ַא יא טעב סָאד יװ ,טסופ זיא טלָאמעד ןופ קנעדנָא ץייז
 ...סױרַא ןסיױרד ןיא םיא טגָארט ןעמ ןעװ ,תמ םעד ךָאנ טביײלב סָאװ

 :רעדיל עירפ סנרעּפלַאה ןופ ליּפשייב רעשיטסירעטקַארַאבכ ןייא ךָאנ ןוא
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 --- רָאי עצנַאג ןעצ ,בײל השמ ,רָאי ןעצ

 .טדגיװש ןבעל סָאד ךיג יװ
 ,טצַאלּפ סָאװ ,פָאט ַא ופ רעסַאװ יװ
 .טנירעצ ןוא סע טגנירּפשעצ

 שטטָאכ רעביא טבײלב ּפָא טײג ףיש ט

 ,םיוש טימ ךיור לסיב ַא

 ,גאע ַא יװ ןדניטטשרַאפ רָאְי ןעב

 ... םיוב ַא טגנירפשרעביט סָאט

 ("םי םייב ?סקיש ַא,)

 ,ןזייװ רעדיל עקידרעירפ סנרעּפלַאה ןופ ןטַאטיצ עטכַארבעג עכעלטע יד
 רעד וצ גנוגיינ ַא טַאהעג רע טָאה ןכַאז עשיריל סיואכרוד ענייז ןיא וליפַא זַא
 ללכב זיא סע .ערָאפַאטעמ רעשיפע רעדָא ,רעשירעגייטש רעטרעטיירבעגסיוא
 םעד ןצונַאב וצ ביל טָאה רע ,רעדיל ענייז ןיא סעשירעגייטש ךס ַא ןַארַאפ
 ןיא וליפַא רָאנ ,ןכַאז עשירעליײצרעד ענייז ןיא רָאנ טינ ליטס ןוויטַארַאנ
 םענעסַאלעג םעד טצונעג טפָא רע טָאה רעדיל עשיריטַאס ןוא עשיריל ענייז
 םענשזַאװ םעד טימ ידכ ,ןלייצרעד ןופ ןפוא ןכעלריפסיוא ןוא ןקיאור-שיּפע
 -לואוו ןוא טייקלאיווירט יד ןלעטשסױרַא רעטלוב ךָאנ ןָאט ןכעלריפסיוא-שיּפע

 :ןטרעדלישעג םעד ןופ טעטירַאג

 ,טמצבטה סעסימ יד ,ירפ רעד יא טיטנוז טָאה רזַא טָּט

 -- טקערטשעג טײרב רעד ןיא א גנעל רעד ןיט עקַאט ךיז

 ,טטעהעגסיוא טיפופ ןיט פיוק ַא טימ טָאה יז דזיב

 ,אמכארק רעטסימ ,רעדרָאב ןסיז ריא

 ,ןעמגנַאי עטיסערגָארּפ יד ןופ רעבמעמררע ןַא

 האט: עקליטסמַארב שטנערב ,ןָאשיעיסַאסַא ןיגוקאב ךיז ןפור סָאט

 ,טסואטעג טָאה ,רעסיז רעד הע רעבָא יװ ױזַא
 (ַאברעטנוא סעד ןּפַאכ ןצ ןבָאה טײצ ךָאנ טער זַא
 -- ,(גיפשעגסיוא שיטײל ךיז לײװרעד רע טָאה
 -- ,טסוהעגסיוא ךיז א
 עלעכײמש ַא טימ ,דימת יװ ,רע טָאה דָאורעד
 ,ןעלעגײא יד טשטעװסרַאּפ
 ךעלעגײב יװ דעלרעגניפ טימ ךיז טא
 -- טּפרַאדעג טָאה ןעמ ואװ ,טעיניצַארקעגמורַא
 טיײקכעלנע ןֶא ןָאט ןיא טּפַאכ סָאװ ,לצינעג ַא טימ טא
 -- סעציַאש םעד שרַאמ'עקסלָאּפ עשטשעי םוצ
 טעב ןפ עלעציײלּפ סָאד טסערטשעגסױרַא רע טָאה
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 עקגיטעפ ַא בײװ ַא טעלג ןעמ יװ הא

 ,טעלגעג גנַא? ױזַא םעדכַאג סוּפָאקוצ עלעשיק סָאד רע טָאה

 םולח ןײז ןיא ךעלײרפיךעלעמַאֿפ ױזַא ךיז טָאה רע זיב

 .םולשב טעינעפַאלשעגנײא רעדיװ

 -- טלײצרעד סָאד ןבָאה רימ סָאװ ןצ

 ,גגערפ ולעט סָאד טעװ ץימע ברא

 -- ךײלג רעסעב םיא רימ ןגָאז
 .ןגעטסטײקגײש ןופ ךיז יט טאלג

 (?עקירעמַא ןיא ץנונַאב טשטרַאמ ןעמ ױזַא יו ,)

 -עסַאלעג טשרמולכ ַא ןופ עיזוליא עטקעפרעּפ יד ךיז רַאפ רימ ןבָאה ָאד

 ןופ ךיז ױזַא טַאלג סעּפע טלייצרעד/ סָאװ ,רָאטַארַאנ ןוויטקעיבָא ןוא םענ
 טייקטרירטנעצנָאק רעד ןוא ןעמַארג יד ףיוא טקוקעג טשינ .?ןגעווסטייקנייש
 בגַא זיא סע .עזָארּפ רעטוג ןיא יװ ןצַאז יד ָאד ךיז ןגעװַאב ,ללכב זרעפ ןופ

 .עזָארּפ עלעניגירָא רעייז ןביירש טנעקעג טָאה ןרעּפלַאה זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ
 ,"זגורב רימ טרעוו, ןוא ,"ױרפנסַאג יד ןוא יקילריק ,לידגנַאב, ןייז ,לשמל ,עז

 ,רעדיל סרעּפנייװ .ז וצ עדעררָאפ יד ןוא "ןרעּפלַאה בייל השמ, 1 דנַאב ןיא
 ,עקירעמַא ןיא עזָארּפ עשידיי יד טסולפנייאַאב רעבָא טָאה ןרעּפלַאה לפיוו ףיוא
 ,ךיז טכוד רימ יו ,רע טָאה ,עשימעלָאּפ ןוא עשיטסינָאטעילעפ יד לעיצעּפס
 ןייז ךרוד יו ,עשיריטַאס יד לעיצעּפס .רעדיל ענייז ךרוד רעמ ןָאטעג סָאד

 .עס רעּפ עזָארּפ

 טעטיזָאוטריװ רעשינכעט ,ןושל ,טייקכעלדליב ,טייקשילַאקיזמ רעסיוא
 -לַאה טָאה ןעלטימ-קורדסיוא עשיטעָאּפ עמיטיגעל ,ןגָאז וצ ױזַא ,ערעדנַא ןוא

 טסנוק רעד וצ רעטנעענ ןעייטש סָאװ ,ןעלטימ-קורדסיוא טגָאמרַאפ ךיוא ןרעּפ
 ךיז ןלעטשרַאפ ןופ טסנוק רעד וצ ,קימימ ןופ טסנוק רעד וצ ,ליּפשיוש ןופ

 ,לעטשנָא ןַא ןכַאמ ןענעק ןופ ןוא

 סָאװ ,רָאטַארַאנ ןוויטקעיבָא םענעסַאלעג ַא ןופ לעטשנָא םעד רעסיוא

 טפערט ,טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,"ןגעווסטייקנייש בילוצ,  ןכַאז טלייצרעד

 -רעד ןוויאַאנ טשרמולכ ַא ןופ לעטשנָא םעד ןטלעז טינ ןענרעּפלַאה ייב ןעמ

 סָאװ ,ךַאז ַאזַא דרע רעד ןופ סױרַא טסקַאװ;ע דיל םעד ןיא יוװ ,ןרעװ טניוטש

 רעוויאַאנ טשרמולכמ רעד טימ .("עװַאּפ ענעדלָאג, ,64 'ז) "םיוב ךיז טפור

 ַאזַא ,ליטס רעוויטימירּפ ןוא רעוויאַאנ טשרמולכמ .ַאזַא טימ טייג גנוניוטש

 ןרעדליש ןוא ןלייצרעד ,ןדער ןופ ןפוא רעטפַאגרַאפ-טַאװעמת

 לעטשנָא םעד טימ יוװ ,גנוניוטש ןוא טעטיוויאַאנ רעטשרמולכמ רעד טימ

 טקנוּפ ,טײקשירָאיטקַא ןייק טינ ןעוועג ןסיוא ,ךעלריטַאנ ,ןרעּפלַאה זיא ,ללכב

 יד רָאנ ,ײרעלָאמ ןייק ןעוועג ןסיוא טינ רע זיא רעדליב ענייז טימ יוװ
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 "וצסיוא ןעוועג ןסיוא ,ײר רעטשרע רעד ןיא ,זיא רע .דיל ןופ ןסערעטניא
 ,טרָאװ ןייז ןופ טייקכעלגעמ-סגנוקריוו ןוא -קורדסיוא יד ןרעטיירב

 טפָא טיג גנופַאג ןוא גנוניוטש רעוװיאַאנ ןופ לעטשנָא םעד ןכַאמ סָאד

 עינָאריא רענעטלַאהַאב ךרוד טייז ןייא ןופ טייקכעלגעמ יד ןענרעּפלַאה

 דיל ןטנַאמרעד םעד ןיא יוװ ,ךַאז רעטנַאקַאב-וצ ַא ןופ לעמעג סָאד ןשירפּפָא

 רעד ןופ ןוא ,"םיוב ךיז טפור סָאװ ,ךַאז אֹזַא דרע רעד ןופ סױרַא טסקַאװ;
 ןענעבנגוצניירא טייקכעלגעמ יד לעטשנָא רעוויאַאנ רעד םיא טיג טייז רעטייווצ
 עזעיצנעדנעט ַא ןגָאז ןליפַא ןָאק ןעמ ,עוויאַאנ ןייק טינ רָאג ןיוש דיל ַא ןיא
 -קרַאטש ַא טגָארט סע ןעוו לעיצעּפס ,ןטרעדלישעג םעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא
 .רעטקַארַאכ ןוויטַאגענ

 רע יוװ ,סָאװ ,"גנויא ַא גנוי ?ןטכַאקעג-טרַאה, א ןופ רעדיו לעטשנָא רעד
 טינ ךַאז ןייק ןָאק םיא סָאװ ,"טייצ יד ןיילַא ךיז ייב קידנפייפ טעכנג, ,טגָאז
 -געמ ַא ןענרעּפלַאה טיג ,ןָא טינרָאג טשרמולכ "טייג , םיא סָאװ ןוא ןויקָאש

 גנוגערפיוא ןייז ,רעצ ןייז ןעגנערבסױרַא רעשיטַאמַארד ,רעפרַאש ךָאנ טייקכעל
 ,גנורעדינרעד-שטנעמ ןוא גנואוט-דלַאװג ןופ טכיזעגנָא ןיא רעדיושפיוא ןוא
 ,2 .ב ,"ןרעּפלַאה ביײל השמע) "ןייטש ךיא לע גנַאל יו; דיל םעד ןיא יו

 :תורוש עשיטסירעטקַארַאכ עקיזָאד יד טימ ןָא ךיז טביוה דיל סָאד ,(47 יז

 ,הז8 ןגער ןיא ןגיװ ךיז הא ןײטש ךיא לעװ גגאל7 יט

 ,ןרפ ַא ָאר דרע רעד ףיוא טגיל עס סָאװ ,ןָא ךימ סָאד טײג סָאװ

 ןטכַאנ ַאז8 טא ןיט ןרעטמַאלנסַאג טפ ןײש סײב

 זיא ,עדוי אלכ ,ךיז ןכַאמ ןופ ,ליּפש ןופ ,לעטשנָא ןופ עיניל רעד ןיא

 -עג טינ ןוא ענעגיוטשעג-טינ ענימ רעטסנרע ןַא טימ ןלייצרעד סנרעּפלַאה ךיוא

 וצ רעבָא ןיוש ןעמ טָאה ָאד .ןיזמוא ֹוצ הריקח ןריפרעד ןוא ןכאז ענעגיולפ

 ןַאט וצ רעמ ןיוש ןעמ טָאה ָאד .ןעלטימ עשירעטכיד זיולב יו רעמ טימ ןָאט
 ןטסקיניװעניא םעד טימ רעמ ,עמרָאפ טימ יװ ץנעדנעט רעשיאיידיא טימ

 ,גנוטכיר רעשיטעָאּפ סנרעּפלַאה ןופ טסייג

 םעד ןיא ,ןדרוסבַא עשיפָאסָאליפ טימ ךיז ןליּפשמורַא ןקיזָאד םעד ןיא

 ,ןילַא ךיז ןסָאלשעגנייא ,רעגרָאזרַאפ ןוא רערעלקַאב-טלעוװ עלַא ןופ קזוח ןכַאמ

 ןעמ טָאה ָאד .ליּפש ןשירעלטסניק וצ גנַאלרַאפ ַא זיולב יו רעמ ןַארַאפ זיא

 טינ ןלעוװ ןייז טימ ,גנוטכיד סנרעּפלַאה ןופ תונוכ ערעפיט יד טימ ןָאט וצ

 ,ןסיירפיוא יז רעגַאב ןכעלטּפַאשנדײל ןייז טימ רָאנ ,טלעוו יד ןרעלקַאב רָאנ

 ןשיטעָאּפ ןייז ןופ טפַאשנגײא ערעדנװַאב יד ךיוא םעד ןיא טגיל סע

 ךיא .שיגַארט יוזַא ןוא ךעלרעדנואו ױזַא עיזעָאּפ ןייז טכַאמ סָאװ ,טנַאלַאט

 ןוא ןײלַא ךיז ןגעק סױרַא טלעטש ןרעפלַאה סָאװ ,לגיּפש ןעמורק םעד ןיימ

 עשימָאק יד ,עשיּפע יד ,עשיריל יד : ןפַאש ןייז ןיא ןטנעמָאמ ענעדיישרַאפ ןגעק

 ,עשיגַארט יד יו טוג ױזַא
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 רידַאנ השמ ןופ טוט ןפיוא

 סָאד יו דיל רעדנַא ןייק ןבירשעגנָא ןעוועג טינ לָאז רידַאנ השמ ןעוו
 טגעמעג םיא רימ ןטלָאװ ,(213 .ז ,"ינא הדומ;) "רעטנענ; סנייז דיל עטצעל
 ןוא ןקידנלקניפ םעיינ ַא ןופ רעטסיימ םעד רַאפ זיולב טינ ןענעכעררַאּפ

 -גגייא יד ןופ םענייא רַאפ ךיוא רָאנ ,עזָארּפ ןיא ףושיכ-טרָאװ ןקידנדנעלב

 ,ןטעָאּפ עשידיי עטסקיטרַא
 קיטיונ ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע-טנורג עסיוועג טלעפעג ןבָאה ןרידַאנ ,תמא

 עטסקינייװעניא טלעפעג םיא טָאה סרעדנוזַאב .דיל ןשיטעָאּפ סיואכרוד ןרַאפ

 ,ןפורעג ייז טָאה רע יו ,ענייז ןיא טַאהעג רעבָא טָאה רע .טײקשידָאלעמ
 -ישזַאמיא ןטלגילפַאב ַא --- חסונ ןשיטעָאּפ םענעגייא ַא רעדיל-?טכַארטרעביא;

 רעבָא ןכעלקנַאדעג ןוא טייקיברַאפ טימ לופ טייקכעלדליב עטגַאוװעג ַא ,םזינ

 ,םזיריל ןשיטעָאּפ ךָאד
 -ָאיצַאמע-לעוטקעלעטניא ןייז ,סרידַאנ ,חסונ רעשיטעָאּפ רעקיזָאד רעד

 רַאפ ןרעװ טכַארטַאב סעיצַאװרעזער עסיוועג טימ ןעק ,םזינישזַאמיא רעלענ
 ,עזָארּפ ןיא גָאלָאנָאמ רעשיטסיאסע-שיריל ןייז יו וטפיוא ןרענעלק ןייק טינ

 ,ללכב ליטס-צזָארּפ ןייז יו רעדָא

 ןַארַאפ .סרידַאנ דיל עקיצניא סָאד טינ זיא "רעטנענ, דיל סָאד רעבָא
 עירעס רעד ןיא ."טעברַא טימ טלעווק עצנַאג ַא ןַארַאפ .ןימ םעד ןופ ךס ַא
 ןיא טקורדעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טימ רעדיל
 ןיא ןרידַאנ השמ ךיז רַאפ רימ ןבָאה ,"רעמַאה, לַאנרושז ןשיטסינומָאק םעד
 רעטרעדנוה ןיא ,עמעט-טנורג ןייז ןוא סעזָאּפ-רעדליב ענעדיישרַאפ רעקילדנעצ
 -רַאפ ןופ רעיורט ?סרידַאנ עמעט-טנורג יד זיא סָאװ ןוא .סעיצַאירַאװ
 -יגַארט ןוא ןבעל םוצ טּפַאשביל ,ןרעוװ טינ ןוא ןייז ןופ סָאטַאּפ ,טייקכעלגנעג

 ,טיוט ןטימ ליּפש רעשינואלק לָאמַא ,רעש
 :דָאטעמ ןשירעפעש טּפיױה סרידַאנ ךיוא רימ ןבָאה רעדיל עקיזָאד יד ןיא

 רעד ןופ ףיט רעד ןופ ףיוא טכיוט סָאװ ,ץילב ַא יו טמוק סָאװ ,גנונָאמרעד
 ןטייצ ענעגנַאגעגּפָא ןופ טייקנייש רעקידנריר טימ טכיול ןוא המשנ

 -ָאר ענעי ןופ ןעוװעג טינ רעבָא זיא רידַאנ .קיטנַאמָאר זיא גנונָאמרעד
 רעטייו רעד ןופ ןעלּפענ עשיטסימ יד ןיא טייקנייש ןכוז סָאװ ,רעקיטנַאמ

 -עגפיוא קירוצ םיא רַאפ טָאה גָאט רענעגנַאגרַאפ רעדעי .,טײהנעגנַאגרַאפ

 רעד רע זיא רעקיטנַאמָאר ַא זיא רידַאנ ביוא .טייקנייש רעשיטעָאּפ טימ ןטכיול

 .טײהנעגנַאגרַאפ רעטנעָאנ רעד ןופ רָאנ ,רעטייו רעד ןופ טינ רעקיטנַאמָאר
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 -רַאק רעשיטנַאמָאר-טנוב ַא ןרָאװעג טירטס ןָאטגניוװיר וליפַא זיא םיא ייב

 ןעועג זיא עיזעָאּפ-גנונַאמרעד ןייז ןופ לַאװק רעטספיט רעד רעבָא .לַאװינ

 ."ןבעל (ןייז) ןופ טָאטשגיױרקק יד וועיארָאנ
 טימ ,טייקיברַאפ א רַאפ סָאװ טימ ,טייקיצילב ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא

 -םיוב ןדעי ,ייו-לטניוו ןדעי טנָאמרעד סע רע טָאה רעדנואוו-טרָאװ ליפיוו

 ןופ ןכָאװרעדניא ןוא תבש ןדעי ,ךורעג ןַאל-ןוא-דלעפ ןדעי ,ךרָאשעג זָארג-ןוא

 סע טָאה רידַאנ ןטנעמָאמ עשיריל לפיוו ףיוא .װעיאַארַאג *טָאטשניורק; ןייז

 ןיא ןוא עזָארּפ ןיא טלטייקעג ןוא טלפּכעג רעהפיוא ןָא ןוא טלײטעגרעדנַאנַאפ

 ,* וװעיארַאנ עמעָאּפ עשיריל עכילרעדנואוו עקיזָאד יד ,דיל

 עטסעב ענייז ןופ םענייא ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,"װעיַארַאנ ןופ געט ,, ןיא

 וצ ,קסעטָארג םוצ ןָא ןטלעז רידַאנ טמוק ."געט עניימ ןופ געט, -- רעכיב

 ןיא טריסערעטניארַאפ טשרקיערעד זיא רע .סרַאפ וצ רעדָא ,עידָארַאּפ רעד

 טּפַאכ גיוא וויטיסנעס ןייז טימ .ןברַאפ עטסנעש ערעייז ןיא ןכַאז ןרעדליש

 ךיז טימ סעקשַארומ ןעלטניּפ סע? יוװ ,טייקיוננעג רענעטלעז טימ ףיוא רע

 םעד ןגילפ-רעסַאװ ןפעטש סע; יװ ,"דרע רעליק רעסיז רעד רעביא ןיילַא

 ןופ למערוט ןרעביא סיוא הנבל יד ךיז טרעדיוג, סע יו ,"ךייט ןופ ךאלפ

 ,"לביטש-טסָאּפ

 -ברע רעקיאורמוא; רעד ןגעװ ןעגנוזעג טרעוו "װעיארַאנ ןופ געט, ןיא

 ןופ ךיז ןליישסיוא ןטַאלג ןופ ליפעג, א טָאה סָאװ ,"לגניי ַא ןופ גנוכַאװרעד

 יד ןעמעוו רַאפ ןוא "ייא ןטרַאה א ןופ ןלײשּפָא סָאד יו ,םורַא-דנור םעד

 עװעטַאר ,לקיציא ,קעװַא רָאפ, :םיא טביירש סָאװ ,רעטעפ ןייז ןופ ווירב

 יז ןעיידרַאפ ןוא ןשטנעמ ןעגנילש סָאװ ,געט עקידייל רעװעיארַאנ ןופ ךיז

 ?רעייפ ףיוא ןזָאלב סָאװ ,עלעדייא סרעכעפ, יװ ןענייז -- ?טינ

 טינ לָאמנייק דיל ןיא עוָארּפ ןיא "װעיַארַאנ; עמעָאּפ ןייז טָאה רידַאנ

 זיא ללכב ןפַאש ןייז .טריאירַאװ ךעלדנעמוא עמעט יד טָאה רע ."ןסָאלשעג;
 עלַאטנעמָאמ ןופ ,ןלַאפנייא עקיצילב ןופ טייק ַא ,סעיצַאירַאװ ןופ טייק א ןעוועג

 -נייא עלַאסקָאדַארַאּפ ןופ ,ןעגנורעדנע-ליפעג ןופ םָארטש ַא ,ןעגנוטכיולפיוא

 טעב'כ סָאװ ןוא ,ןעגנוטכַארטַאב טסבלעז-ןוא-טלעוו עלופרָאמוח ןופ ,ןעגנולעטש

 -טסואווַאב רעוויסנעטניא טינ ביוא ,קיריל זיא ,טגָאזעג טלָאװ רידַאנ יוװ ,ךייא

 םעד ןיא גנוריטַאש רעכעלטיא ,סנַאינ ןכעלטיא ,טנעמָאמ ןכעלטיא ןופ ןייז

 ?ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג ןופ ןויטבמס

 רעטבעלעגרעביא רעדעי ןופ ןייזטסואווַאב רעוויסנעטניא רעקיזָאד רעד טָא

 סרידַאנ ןופ תיצמת רעד ןענייז ,גנַארד רעשירעפעש רעגידרדסכ רעד טָא ,עגר

 טנעקעג ןעוועג טלָאװ ןעמ דייר לפיוו .טייקכעלנעזרעּפ רעשירעלטסניק

 ןיא זַא ןעניז ןיא טַאהעג טלָאװ ןעמ ןעוו ,"טייקנענורעצ; סרידַאנ ןגעוו ןדיימסיוא

 "גָצט טניימ ןופ געט, סרידאנ השמ ןגעװ לקיטרַא ןיימ ןיא "וועיאראנ, ןגעװ רעמ (*
 ,102:87 .ז .פ ,1936 ,רעבמעטּפעס-לירּפַא ,"ןדָאב , סוָאקנימ .ב .נ ןיא
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 טגיל סנּפָארט עקידלקניפ ףיוא ךיז ןצירּפשעצ םעד ןיא ,ןרעוװ "ןענורעצ, םעד
 .רעביוצ ןייז ןופ דוס רעד ,ןפַאש סרידַאנ ןופ "תילכת; רעטנַאמעג רעד

 סָאד יװ ,ןטלַאטשעג "עקיבייא , ןייק ןפַאשעג טינ טָאה ,ןעמ טגָאז רידַאנ

 -טרָאװ עשידיי עקיגנַאר-טשרע יד רעדָא ,רעקיסַאלק עשידיי יד ןָאטעג ןבָאה

 ןטיבעגסיוא גנוטלַאטשעג-סיורג טָאה רידַאנ זַא ,זיא תמא .ייז ךָאנ רעלטסניק

 רעזייל זַא ,תמא יאדװַא זיא'ס .גנוטלַאטשעג-ריױּפַאק ףיוא ,ןרוטַאינימ ףיוא

 יסייּפ ןייק טינ "לקענ יד ןיא ןיעּפ, ןוא לדנעמ םחנמ ןייק טינ זיא עילע

 ,סנזח םעד לטָאמ

 טינ בוא ,זיר קחצי רעטלדנַאװרַאפ רעד ,רידַאנ השמ רעבָא זיא סָאװ

 "טסבלעז רעקיגנַאר-טשרע ןייק טינ ביוא ,טלַאטשעג-טסנוק קיטרַאסיורג ןייק

 עטסעב יד רימ ןבָאה טלַאטשעג םעד ןיא ."גנעל רעלופ רעד, ןיא טערטרַָאּפ

 ןוא טסייגנייש םעד ,טעטסע ןוא טסילַאודיװידניא םעד ןופ גנורעּפױעקלַאפ

 ןבעל םוצ ןסירעג ךיז קירוצ רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא טימ טָאה סָאװ ןַאװיװ-ןָאב

 .עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 ליפיוזַא ןעוועג זיא סעזָאּפ עשיטעקָאק ןוא עשיטסיטרַא סרידַאנ השמ ןיא

 -ליטס ענייז ןיא .טײקשרעדנַא רעשידיחי ןופ גנוריוויטלוק עשירעלטסניק

 ױזַא טערטרָאּפ-טסבלעז םעד םורַא קיטנעמַאנרָא-טרָאװ רעד ןיא ,ןעגנוצינש

 "ַאירַאגלואו ןופ ךייט םענטומ םעד רעביא ךיז ןביײהרעבירַא עקיצָארט ליפ

 ןשילרעטסױא ןקידנריקָאש ,ןשיטנַארפ םעד ןיא .עיצַאזינָאגרַאשז ןוא עיצ

 לגיּפש-סוסיצרַאנ םעד רַאפ ןדניברעביא ןוא ןדניב םעד ןיא ,ריצ ןוא ץוּפ

 -רַאפ טפירש ןיא) ךיז ןעמענרעביא םעד ןיא .,טַאװַארק ןשירעלטסניק םעד

 -לבעפ ַא רעביא ץיּפש-ןטנַאבַארַאב ַא ,טעלישז ןשיטָאזקע ןַא טימ (ךיז טייטש

 ׂשיטעטַאּפ ליפיוזַא ןעועג זיא ,טעשזנַאמ ןטקורעגסױרַא-טנַאגעלע ןוא ןקיד

 ןוא תולפש ןופ ,טייקיורג:סנבעל רעקימורַא רעד ןופ ןעװעטַאר ךיז ןלעוו

 .ןָאלבַאש

 עטסנרע טימ ךיז ןליּפשמורַא עקיניזטכייל עשירידַאנ עטשרמולכ סָאד

 ענעגָארטעגּפָא ןעגנוגעװַאב עלַאיצָאס ,ןעײטרַאּפ ןופ ןכַאמ קזוח סָאד ,ןגָארפ

 .גָאטלױאװ תמחמ ןרָאװעג ןָאטעג טינ זיא ?ןעגניר-החּפשמ עגנע; "ןלאעדיא;

 ַא ענייז טסײיה סע יװ "עיזולעדא ,גנושיטנַא עפיט ןעוועג םעד ןיא זיא סע

 לולע זיא סָאװ ,טסגנַא ,לײװגנַאל ,טעמוא ,גנוריוװרַאפ עקיטסייג ,רעדיל עירעס

 ליפיוזַא טָאה סָאװ ,רע טָאה טסיזמוא טינ .המשנ עכעלשטנעמ ַא ןטסיװרַאפ וצ

 :ןבעל ןייז ןופ "תושמשה ןיב, ןיא טגערפעג ,לייװגנַאל ןגעוו ןבירשעג

 ןסירעגּפָא ןייז ןפרָאװרַאפ ?רעסעב זיא סָאװ -- םירוסי רעדָא ,לײװגנַאל,

 ןוז יד ןרעה ...רענטרעג-טָאטש עליטש יד ןיא ןציז ,'הביבס' רעד ןופ ןייז

 ,ןבעל ןופ ןלַאװק ענעגיוושעגנייא יד ןיא ןעלגיּפש ץרַאה'ס ךיז ןוא ןעגניז

 ליומ'ס ריד טסייר ,ןדייוועגניא עלַא ךרוד ריד טייג ץענעג ַא יו ייברעד ןליפ

 ,םונהיג ןטלַאק ןיא ... :רעדָא ?ןגוא יד וצ ןרערט שזַא קידנעגנערב ,ףיוא

 "עג רעקיבייא ןיא ,ןעגנערברַאפ-ןבעל ןיימ ןופ ןקידרעטנורַא-גרַאב סָאד ןופ
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 -- קלָאפ ןיימ ןופ גנודנעלרַאפ (רעד טימ) רעטיצ-טימ ןקיביײא ןיא טײקטנַאּפש

 ןסייוש עטלַאק טימ ,םירוסי טימ לופ ,טכענ עקיאורמוא ,עזָאלּפָאלש ןיא

 ןיא ,תושמשה ןיב;) ? םירוסי רעדָא ליײװגנַאל .שױריּפָאק ןקידשולח טימ

 ,(218 .ז ?ינא הדומ,

 רידַאנ השמ טָאה ןבעל ןייז ןופ "תושמשה-ןיב, םעד רַאפ רעבָא גנַאל

 -.טסניק עדעי יו זיא סָאװ ,"דליב-טסבלעז, סָאד ,ךיז ןופ דליב סָאד ןפַאשעג

 ,טייקכעלקריוו יוװ עיזַאטנַאפ רעמ ,"טסבלעזע יװ "דליב; רעמ ,גנופַאש עשירעל

 ןופ ילבטיוא ןכייר ןיא ,ךירטש וצ ךירטש ןפַאשעג דליב סָאד טָאה רע

 ,טלַאטשעג ידנע ד עשירידַאנ ענעפַאשעג סָאד .תוחוכ עשירעפעש ענייז

 עשידיי יד טָאה (דליַאװ ּרַאקסָא ,רעלדָאב) תֹובָא עטמירַאב טַאהעג טָאה סָאװ

 -כָאנ טָאה רע .טרעביױצַאב ןוא טריוװרַאפ ,טריקָאש טייצ רענעי ןיא סַאג

 -עגפיוא ןוא טריטקעיָארּפ זיא ,טפיטרַאפ טינ ביוא ,טלַאטשעג -ידנעד סָאד דנַאנַא

 ןעיעסע רעטרעדנוה ענייז ןופ עניב רעטרירָאקעד ךיר רעד ףיוא טליּפש

 -סערָאמוה ,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל רעביא ןעלקיטרא עשיטירק ,ןענַאטעילעפ

 עשיּפָאזָאליפ-שיריל ןוא עשיטעטסע ,"ןטסקעט-רעטַאעט; ענעפורעג ױזַא ,סעק

 ליּפשפיוא ןדעי ייב זדנוא טָאה טלַאטשעג סָאד ביוא ןוא ,ןשינעטכַארטכָאנ

 סָאװ ,טרָאװ ןכעלדליב ןוא ןקיצילב סרידַאנ קנַאד ַא ןעוועג סָאד זיא טּפַאכרַאפ

 ןוא ןּפַאכפױוא טנעקעג ,דנעלב ןדעי ,עזָאּפ עדעי ןּפַאכפױא טנעקעג טָאה

 -יטש ַא ,וירּפַאק א ,ליפעג ַא ןופ ,קנַאדעג ַא ןופ ןטָאש םעד וליפא ןקירדסיוא

 ,עיסערּפמיא-רוסַאנ רעדָא ,גנומ

 לו ןעמ ןוא טרָאװ םענייש ןופ רעטסיימ א זיא רידַאנ זַא ,טגָאז ןעמ

 -גנָאשז ַא ,ךיז ױזַא םתס סעּפע -- טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא יו סעּפע סָאד

 ןַארַאפ שוריפב ןענייז סע .ױזַא טינרָאג זיא סע רעבָא .ַאזַא ץנוק רעשירָאיל

 -סיײמ-ךַארּפש ןייז רעבָא זיא ןרידַאנ ייב ,ןטנַאלַאט עלַאברעװ:-ןייר זדנוא ייב

 -ךַארּפש ןייז .עטסקינייועניא ןַא רָאנ ,עכעלרעסיוא ןייק טינ ןעוועג טפַאשרעט

 ןופ רקיע רעד רָאנ ,טפַאשטנעק-טרָאװ ןופ רָאנ טינ ךיז טמענ טּפַאשרעטסיײימ

 ,טפַאשטנעק-ךָאז

 ןופ לכ-םדוק טמַאטשעג טָאה סעיצַאניבמָאק-טרָאװ ןופ רצוא רעכייר רעד

 -ַאנ ןיא ןוא ןכַאז ןיא ןסנַאוינ ענעדיישרַאפ ןליפ וצ ןוא ןעז וצ טייקיאעפ ןייז

 "ןברַאפ רעכייר ַא טימ טסינָאיסערּפמיא ןַא ןבָאה 'רימ ביוא .ןעגנוניישרעד-רוט

 רעטלַאטשעג:סיורג ןייק טינ זיא רע ביוא .רידַאנ השמ סָאד זיא ערטילָאּפ

 ףןשטנעמ ןופ רענכייצ רעשיטסינַאיסערּפמיא רעכעלרעדנואוו ַא רעבָא רע זיא

 טימ געט, עו) ןטערטרָאּפ רעבײרש ענייז ןיא קיטנעק סָאד זיא סרעדנוזַאב

 -ַאיסערּפמיא-רעלַאמ יד יו טקנוּפ .("געט עניימ ןופ געט, ךוב ןיא "רעביירש

 ערעיײז רַאפ סעיצַאניבמָאק ןברַאפ עיינ ןדניפרעד טפרַאדעג ןבָאה ןטסינ

 -טרָאװ םעינ ַא טפרַאדעג רידַאנ טָאה יװַא ,ןלעמעג עשיטסינָאיסערּפמיא

 םעט ןליטבוס ןייז ,טעטיליביסנעס עטפרַאשרַאפ ןייז ןקירדוצסיוא טנעמורטסניא

 ,ןכַאז ןיא
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 ַא יװ ןכעלעמַאּפ; :"געט עניימ ןופ געט; ענייז ןיא ץעגרע טגָאז רידַאנ
 טקנעשעג םיא טָאה עבָאב יד סָאװ ,ךַאקעל ןצנַאג ןיא ןײרַא טדיינש דניק
 ןיא גיוא ןיימ ןטינשעגניײרַא ךעלעמַאּפ ךיא בָאה ױזַא ,גָאטסטרובעג ןייז וצ
 יו רעמ ןעז וצ ךיז ןעניגרַאפ טינ ,טקיטעזעג םאזגנַאל סע ,ןירַא טלעוו רעד

 -ַאעדיא; רעד ןעוועג ןבָאה טינ לָאז סע סָאװ ,"לָאמ ַא ףיוא טלעװ לקערב ַא

 סָאד ןבעגרעביא -- רעכיז זיא ךַאז ןייא "תונצמק; ַאזַא ןופ ןורסח "רעשיגָאל

 יו רערעווש ליפ ןעוועג זיא *לָאמ ַא ףיוא טלעוװ לקערב ַא טימ ךיז ןקיטעז;
 סרידַאנ רעבירעד זיא גנורילגנָאשז-טרָאװ ןייק טינ ןוא .?ןסָאמסָאק ןעגנילש;
 רעשירעלטסניק רעקיטרַאנגיא ןופ קורדסיוא ןַא רָאנ ,טפַאשרעטסײמ-ךַארּפש
 ."גנוקיטעז-טלעוו;

 -ַאט סרידַאנ זַא ,ןגָאז סָאװ ענעי טכערעג ןיז ןייא ןיא רעבָא ןענייז סע
 ךַארּפש סרידַאנ סָאװ ןיז םעד ןיא -- טנַאלַאטיךַארּפש ַא טּפיוהרעד זיא טנַאל

 טרָאוו ןייז : טסייג ןייז ןופ קימַאניד רעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא קימַאניד
 טַאהעג טָאה ,ךורּפשרעדיױװ ןוא ךורּפש ןשיווצ שיגַאזגיז ןגיואווַאב ךיז טָאה
 ןעווערעקרַאפ קירוצ ךיז ןוא ּפָאק ןרעביא ןָאט-גנירּפש ַא לָאמַא טימ עבט יד
 טימ ןצילבפיוא ,געוו םעיינ ַא ףיוא ןעיירדרַאפ רָאג ךיז רעדָא ,בייהנָא םוצ
 -טנעָאנ ַא סעּפע ןיא ןענָאמרעד ךיז עיצַאיצַאסַא ךרוד ןוא לַאפנייא םעיינ ַא
 .ןעלקגיפ רעדיוו ,ןעלדורּפש רעדיוװ ,דַאקסַאק ַא יו ךיז קידנגָאי ןוא ךַאז רעטייוו

 םעד ןופ דליבּפָא סָאד ןיא לָאבמיס רעד זיא קימַאניד-טרָאװ עקיזָאד יד טָא
 יו סָאװ ,טסייג-רידַאנ םעד ןופ -- ךוב ַא סנייז טסייה סע יװ ,?גנַאגרידַאנ;
 ןוא ךורּפש ןשיווצ ןגיואווַאב ךיז ייז ןבָאה --- ,ןביירש טרַא ןייז --- טרָאוװ ןייז

 טָאה ךורּפשרעדיװ ןוא ךורּפש ןשיווצ ךיז ןגעװַאב עקיזָאד סָאד ,ךורפשרעדיוו
 ןופ רעטכיד םעד ,טסירָאמוה םעד ןרידַאנ וצ טריפעג רעקיריל םעד ןרידַאנ
 ,סעסנָאנ ,ןעײרעליּפש ןופ רעלטסניק םוצ ,ןגָאלָאנָאמ "ינַא-הדומא עשיטַאמַארד

 ,ןקסעטָארג ןוא ןשזרַאש ,סעידָארַאּפ

 טלקיװעגסױרַא ךיז טָאה רענייז רענַאשז ןייא ,סרידַאנ גנוַאבַאגַאב ןייא

 ,טײקכעלכערּפשרעדיװ ,טייקנפרָאװעצ ןעוועג םעד ןיא זיא סע .ןטייווצ ַא ןופ

 ,טייקכיירטסײג ךיוא ןעװעג םעד ןיא רעבָא זיא סע .,טייקשירעדנעוװשרַאפ

 ,ורמוא רעשירעלטסניק ןעוועג םעד ןיא זיא ץלַא ןופ רעמ ,טײקיטרַאנדיײשרַאפ

 -טלעווק ןיא ךיז ?ןדיײנשנײרַא ןרעפיט, ַא ךָאנ ,"טעז, רעמ סָאװ ךָאנ רעגנוה

 .?ךַאקעל
 טשרקיערעד "ךַאקעל-טלעװע ןיא ךיז "ןדיינשניײרַא; סָאד זיא הליחתכל

 ןַא ןרָאװעג ךיוא סע זיא רעטעּפש ,ךַאז עשיטעטסע ןַא ןרידַאנ ייב ןעוועג

 ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס ןופ ,ןסיוועג ןטפרַאשרַאפ ןופ ךַאז ַא ,ךַאז עשיטע

 -- געט עקיליה) "טָאג ןוא (םיא) ןשיוװצ ןסעומש, ַא ןופ ,ןייזטסואווַאב

 םעד ןיא רעבָא ךיז טָאה קידנעטש ,(215 .ז ,"ינַא הדומ, ,"געט עקיטכרָאפ

 םעד ןיא טָאה קידנעטש ,קורדסיוא-טסבלעז וצ גנַארד רעשיכיטס רעד טליפעג
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 רעד רָאנ סָאװ ,טייקשירעפעש רעכעלרעהפיואמוא ןופ לַאװק ַא ןגָאלשעג

 4 ןלעטשּפָא טנעקעג טָאה טוט
8 

 םיא לָאז ןעמ זַא ,םיאנוש ליפוצ טכַאמעג ןבעל םייב ךיז טָאה רידַאנ

 ןייז ןיא ןעז םיא ןלעװ ,טרעוװ רעלופ ןייז ןיא ןצַאש ןלעװ טיוט ןכָאנ דלַאב

 "עג קרַאטש טינ לָאמנײק ךיוא םיא טָאה ןעמ זַא ,זיא תמא רעד .טכיל ןלופ

 "עג טינ םיא ןעמ טָאה היוװל רעד ייב םידּפסה יד ןיא וליפַא ,טעװענַאש

 | ...טעװענַאש
 -ספרַאש ןייז ןעוועג ןילַא רידַאנ זיא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןּפָארט ןדעיק רַאפ טפָארטשעג ךיז טָאה רע .רעפָארטש ןוא רעקיטירק רעט

 טנייװעג טָאה ץרַאה;, ןייז ,"ןעּפ (ןייו טימ ןסָאגרַאפ טָאה (רע) טָאװ טולב

 .םירבח ןוא טניירפ "טריקַאטַא שיטַאנַאפ ןוא דנילב, טָאה רע סָאװ ,"ףיורעד

 ןבעל ןייז ףיוא ךיוא רָאנ ,טנייוועג ץרַאה ןייז טָאה ןיילַא םעד ףיוא טינ רָאנ

 ,ללכב ןביירש ןוא

  ינַא הדומ) ןעגניז ךיא לָאז יו ןעמָאנ ןטימ דיל ןרעגנעל ַא ןיא

 : רע טביירש (2

 ,עגײמ ןרָאי ריא ָא
 ,תורוש ןיא טלעטשעגסיוא
 ןטײװ םעד געװ םעד ףױא
 .טלעװ רעיולב רעד וצ
 ,עדמערפ יװ ,ךרוד ךײא יײגיב
 ,טינ רעה ןוא ךרוד ךײא גיב

 קיגײב טלטײט ריא יװ
 .טלעש ןוא -- טסיפ רעד טימ
 ,זָאלבּפײז רעד טצַאלּפעג טָאהיס
 ,עטלוילריטשרוב ןימ ןפ
 ,עקלויל רעגנַאל ןײמ ןופ
 .םיורט םיושרעמ ןײימ ןופ
 ,לגיּפש םעגיא ךיא ךוק
 ןדמערפ 8 טרָאד ךיא עז
 -- ןטָאש ַא טרָאד ךיא עז
 .םיוק םיא ןָאקרעד ךיא

 ,רעביל עלַא ןופ ךָאד
 רעטנעב עלַא ןופ ךָאד
 ,רעדמערפ רעד טָא רימ זיא
 .ןַאמ רעױרג רעד טָא
 ךיא בײלברַאֿפ םיא טימ לײװ
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 ,סיבײא ןטסליטש ףיוא זיב

 ןליק טעװ טניװ רעד זיב

 ...ןַאֿפש ןטצעל ןופ דנואװ

 רעדנַא ןייק רשפא םיא זיא ןבירשעג דיל סָאד טָאה רידַאנ ןעוו 1929 ןיא
 רעד ןיא ,לגיּפש םעניא ןַאמ רעיורג רעדמערפ רעד יװ ןבילבעג טינ ךַאז

 רעבָא זיא ,ךיז ןגעוו קורדסיוא ןַא ס'בייל ינַאמ קידנצונ ,רוטַארעטיל רעשידיי

 -ליפ עכעלרעדנואוו סָאד "טצירקרַאפ קיבייא ףיוא לגיּפש ַא ןופ טכיל, ןיא יו

 ,רידַאנ השמ -- טלַאטשעג-רעלטסניק עקיטייזליפ ןוא עקיברַאפ

)1943( 
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 ןוחצנ סקיווייל .ה

 (גַאטנריױבעג ןט870 ןייז וצ)

 ןרַאפעג רעמ רַאפ ןענַאטשעג ,טעָאּפ ַא יו ,געוו ןייז ףיוא זיא קיווייל .ה

 ןופ טעָאּפ רערעדנַא זיא-טינ-רעסָאװ יו ,ןרעו וצ טלכיורטשעג שירעלטסניק

 סָאװ ,ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז ןופ ןפַאשעג בור סָאד דיל ןייז טָאה רע .רוד ןייז

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןסיוועג ןופ ,קיטע ןופ טלעוו רעד טימ ןָאט וצ טָאהעג ןבָאה

 -נוט ןוא ןעגנונַא עשיטסימ טימ ,ןעגנואעז טימ ,תוליצאה-םלוע ןטימ ןָאט וצ

 -טינ ןקרַאטש ַאזַא ןיא טלעװ יד ןעזעג טפָא טָאה קיווייל ,ןליפעגרָאפ עלעק

 ןענייז :טּכיל םעד ןיא ןעגנַאגעצ יו שממ ךיז ןענייז ןכַאז זַא ,טכיל ןקיאָאד

 ,ןרָאװעג טריזירעטע

 טנַאּפשעגקעװַא טפָא "רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןופ, געוו ןייז ףיוא טָאה קיווייל

 טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג המשנ ןייז ןופ םידעפ עלַא טימ זיא רע שטָאכ .טייוו וצ

 קיטַאמעט ןייז ןיא זיא רע שטָאכ ; טייצ ןייז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלַא

 םעד ןיא רע טָאה -- שיפַארגָאיבָאטױא ױוַא קיריל ןייז ןיא ,לעוטקַא ױזַא

 ערעייז ןופ רעטרעוו ןָאטעגסױא טּפָא סעיזיוו ענייז ןרעּפרעקרַאפ ןופ סעצָארּפ

 -ַאיצָאמע רעסיורג ןופ רעטכיד ַא ןייז טפרַאדעג טָאה ןעמ .םישובל עלעירעטַאמ

 ןוא םזיטַאמַארד רַאפ חוכ ןסיורג ןופ ,טייקוויסנעטניא רעשיריל ןוא רעלענ

 רעליוה ןופ ןרַאפעג יד געוו ַאזַא ףיוא ןדיימוצסיוא ידכ ,גנוריזיטַאמַארד-טסבלעז

 יד טָאה ילעש יו ינעשז ַאזַא וליּפַא .קיריל רעשירָאטער ןוא רעוויטַארַאלקעד

 ,ןטימעגסיוא טינ ןרָאפעג

 גונעג ןעוועג ןענייז רוד סקיווייל ןופ רעטכיד ערעדנַא יד רַאפ ואוו ,טרָאד

 ,טפַארק-גנולעטשרָאפ רעשיטסילַאער ןופ הכרב יד ןוא םישוח ףניפ ערעייז

 -סיױרַא ןענעק וצ שוח ןטסקעז ַא ךיז ןיא ןעלקיװטנַא טזומעג קיווייל ,ה טָאה

 ןוא ןעז ןופ ןפוא ןייז ןענימרעט עשיטעָאּפ עקידנקריו ,עטכע ןיא ןעגנערב

 .ןכַאז ןעמענַאב

 ןיא סָאד סָאװ ,רעטכיד רעטקַארטסבַא ןייק טינ רָאנ טינ רעבָא זיא קיווייל

 -ןולעג טינ ַא ןיא ןדייס ,ןייז טינ לָאמניק ןעק רעטכיד רעתמא ןַא סָאװ ךַאז ַא

 .עטניא ןייק טינ ןליפַא זיא קיוויל -- דיל "םענעגנוזעג-טינ, רעדָא ,םענעג

 ,רעטכיד רעלעוטקעל

 -ַָאמ רעד .טעָאּפ ןלעוטקעלעטניא ןַא ןופ ךוּפיה רעד זיא קיווייל ,טרעקרַאפ

 .עיזעַאּפ ןייז ןיא עלָאר ןייק טינ טעמכ טליּפש םזילַאוטקעלעטניא ןופ טנעמ
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 יד טגָאמרַאפ סָאװ ,רעטכיד ַא יװ ןקיווייל ןגעו ןדער ןעמ ןעק ןיוש רעכיג

 ןשיאיָאבמיר םעד ןיא םואידעמ ַא ןופ רָאג רעדָא ,הזוח ַא ןופ ןטפַאשנגייא

 -טנַא ןכַאז יוװ ,ןכַאז רע טקעלּפטנַא ױזַא טינ סָאװ ,םואידעמ ַא ,טרָאװ ןופ ןעניז

 ,םיא ךרוד ךיז ןקעלּפ

 ךיוא זיא רֶע .עיצָאמע רעקרַאטש ןוא .זַאטסקע ןופ שממ טרעביפ קיווייל

 -סימ רענעריובעג ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןעק ןעמ ביוא ,רעקיצנייא רעד רשפא

 טָאה רע לייו טינ רעקיטסימ ַא זיא רע .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא רעקיט
 טצונַאב רע לייוו רעדָא ,םילבוקמ ןגעוו טביירש רע לייוו רעדָא ,הלבק טנרעלעג
 לעוּפב טליפ רע לייוו רָאנ ,עיגָאלָאנימרעט-הלבק טימ רעדיל ענייז ןיא ךיז
 -עטנעקרעד רעלענָאיצַאר ןופ טייז רענעי ףיוא טגיל סָאװ ,ןכַאז ןופ ןייז ַא שממ
 ןכַאז ןופ לרוג םעד ןיא ןוא --- ןכַאז ןופ לרוג םעד לכ-םדוק טריּפש קיווייל .שינ

 .שיטסימ ןוא לענָאיצַאריא זיא סָאװ ,סעּפע ןַארַאפ קידנעטש זיא

 רעטכיד ערעדנַא יד ןוא ןקיווייל ןשיוװצ אתגולּפ יד ןייטשרַאפ ליוו ןעמ ןעוו
 קידנעטש ךיז טָאה קיווייל עכלעוו וצ רעטכיד יד --- ?עגנוי; עּפורג רעד ןופ
 ענייז רַאפ טכַארטַאב קידנעטש טָאה רע עכלעוו ןוא טנכערעגוצ ץלָאטש טימ
 ןלָאז ןעגנודניברַאפ עכעלטּפַאשלעזעג-שירַארעטיל ענייז סָאװ ,טסייג ןיא רעדירב

 אתגולּפ עקיזָאד יד ליוו סע רעוװ -- ןייז ןעועג טינ ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא
 -תאנק ןופ סָאמ רעד טימ רָאנ טינ ןייגוצ ןפרַאד ריא וצ טעװ ,ןייטשרַאפ
 -ָאמ ןוא עשיטסַאלּפ עכעלרעדנואוו ליפוזַא טָאה רע שטָאכ ,קיווייל .םירפוס
 טָאה --- ןרָאפַאטעמ יא ןכיילגרַאפ יא ןייא טסילש סָאד סָאװ ,ןשזַאמיא עשירעל
 םייב טָאה רע סָאװ ,"עגנויא יד ןופ קיטעָאּפ רעד ןיא "טקינעּפשרעדיוװא רעבָא
 ,גנורַאפרעד רעכעלניז טימ ךעלסילשסיוא טרירעּפָא טינ ןשזַאמיא יד ןפַאש
 ,(ץלַא ןעוועג טינ סָאד זיא ,ךעלריטַאנ) .םישוח ףניפ עטנוזעג יד טימ

 םעד ןופ טכײװעגּפָא רע טָאה לַאירעטַאמ-טרָאװ ןופ טרּפ םעד ןיא ךיוא

 סקיווייל ןיא קיניײװ יו ןעניוטש וצ זיא סע ."עגנויק יד ןופ ןָאנַאק ןשיטעטסע

 ןיא שירעגייטש ןענייז סָאװ ,רעטרעוװ ןַארַאפ ןענייז ןָאקיסקעל ןשיטעָאּפ

 רשפא ,טסייוו רעוו ,שיטַאמָאידיא ןוא קיטפַאז-שידרע ,יור-שיקלָאפ ,רעטקַארַאכ

 טמַאטש רשפא ,הביבס-ךַארּפש רעכעלטנגוי סקיווייל ןופ טַאטלוזער ַא סָאד זיא

 רע סָאװ ,ךעלכיב עשיטסילַאיצָאס יד ןופ ,ןרָאי-ײטרַאּפ עגנוי ענייז ןופ סָאד

 ןכַאוק ןייק טינ ןקָאל םיא סָאװ ,ןופרעד רשפא ;טנעיילעג טנגוי רעד ןיא טָאה

 ןרעדנַא ןייק ייב ,ןייז טינ ןלָאז ןכַאזרוא יד סָאװ -- ?"רעקיד ,רעבערג ןרעוװ סָאװ

 ליפיוזַא טינ ןעמ טניפעג טיײקירעהעגנָא ןוא רוד סקיווייל ןופ טעָאּפ ןשידיי

 ,"גנוטכינרַאפ ,"גנוקוצרַאפ; ,"גנוגרַאװרעד, יוװ ,"גנוש סקיפוס ןטימ רעטרעוו

 -טמעשרַאפ; ,"טייקטסיירד, ,"גייטשפיוא; יו רעטרעוו ענױזַא רעדָא ,"גנוטרַאוװע

 ןטסשילַאקיזומ עמַאס םעד ןיא וליפַא םיא ייב ןעק ןעמ :"רעמַאלקרַאפ, ,"טייק

 רעטרעוו ענױזַא ןעמ טעװ טכיל טימ ,"דלודעגמוא,, יו טרָאװ ַאזַא ןפערט ,דיל

 ,ןבייל ינַאמ ייב טינ ,ןבייל השמ ייב טינ ןעניפעג טינ
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 ערעדנַא יד ןופ טדיישרעטנוא ךיז טָאה קיווייל רעכלעוו טימ ךַאז ַא ךָאנ
 טָאה בייל ינַאמ .טײקרָאלקמוא רעד טימ זיא ,"עגנוי, עּפורג רעד ןופ רעטכיד
 -רעײלשרַאפ רעתמא רעד רעבָא ,"ןרעיילש ןציירד, ןגעוו ןדער טגעמעג עקַאט
 רעריביס, יד ךָאנ ךיילג ןרָאי יד ןיא לעיצעּפס ,קיווייל ןעוועג זיא טעָאּפ רעט
 -ילומרָאפ וצ ,סע:צַאניבמָאק-טרָאװ וצ ןעמוקעגנָא טפָא זיא קיווייל ,"רעדיל
 -סימ יוװ ןעגנולקעג ייז ןבָאה טייקרָאלקמוא רעייז ןיא סָאװ ,םיזמר וצ ,ןעגנור
 זַא ןפערט טגעלפ ,"רעדיל רעריביס, יד ךָאנ ,טייצ רענעי ןיא .סעיצַאקיפיט
 -טינ שירעלטסניק ַא יװ ,ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןביילב לָאז זמר ַא סקיווייל

 קיווייל סָאװ ,סנױזַא סעּפע יװ --- שינעטכודסיוא ןַא רעדָא ,גנונַא עטריזילַאער
 א .רעטרעוו ןייק ןעניפעג םעד רַאפ טלָאװעג טינ רעדָא ,טנעקעג טינ טָאה
 יב ןעמ טניפעג "טייקידרעטרעוונָא; רעקיזָאד רעד ןופ קורדסיוא ןשיטַאמַארד
 : אפוג ןקיווייל

 ,רעטרעװ ןָא גניז ךיט סָאװ ,גנ8טועג ַא8 שר ריטיס

 ןךרע רעד ןצ ןלטפעגגצ ליומ ןטכאמרַאפ טימ

 רעטרעהרעד ַא ןײז ןט ,רעגעגַָאטשרַאֿפ ַא ןײז ןצ

 ,..טרעשַאב לָאמעלט טיג רימ זיא

 -יּפסניא ןעוועג ןענייז דייר יד .לקַארָא ןַא יו טדערעג טפָא טָאה קיווייל
 טפרַאדעג טָאה ןעמ .ערָאלק ןייק קידנעטש טשינ רעבָא ,עטריטלָאזקע ,עטריר

 ןשילקַארָא םעד ןופ טײטַאב ןוא ןיימ םעד ןשטייטרַאפ וצ רעשטייט עלעיצעּפס

 סקיוויל ףיוא טגָאלקַאב ךיז טָאה רעגינ .ש ןליפַא ,גָאזרָאװ רעדָא ,גָאזנָא
 ןרָאי ענעי ןיא ?טײקשינַאמוט, רעדָא ,טייקרָאלקמוא

 ךיז טָאה עיזעָאּפ עשידיי יד ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןעוועג סָאד זיא דָארג ןוא
 "ךליב רעשירעגיטש ריא טימ ,םזילַאער ריא טימ ןענעכייצוצסיוא ןביוהעגנָא
 עגנוי יד .טײקלעוטקַא ריא טימ יוװ טוג ױזַא ,טייקלעוטקַאפ ריא טימ ,טייקכעל

 ןיא ךיוא ןוא עקירעמַא ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ ןטעָאּפ עשידיי
 ןוא טלעוו רעד קורדסיוא ןבעג וצ טכוזעג רעדיל ערעייז ןיא ןבָאה ,עּפָאריײא
 עמַאס יד יװ רעקיטכיוו ןעוועג ייז רַאפ זיא ןבעל קיטש יור ַא .טלעוו רענעי טינ
 טייצ רענעי ןופ ןטעָאּפ עגנוי זַא ,ןפערט רעבירעד טגעלפ סע .ןלָאבמיס עטסלדייא
 ,טייוו ױזַא קעװַא זיא סע .רעדיל סקיווייל ןענעייל םייב דלודעג סָאד ןרילרַאפ ןלָאז
 זיא טײיצ רענעי ןופ רעטכיד עגנוי עפורג רעטסלופטנַאלַאט רעד ןשיװצ זַא
 עשידיי ערעגניי יד ,ןפַאש סקיוויל וצ טּפַאשרענגעק עפרַאש ַא ןעמוקעגפיוא
 סקיוויל טינ ןוא סנרעּפלַאה רעטנוא ןענַאטשעג ןיא טייצ רענעי ןופ עיזעָאּפ
 יד לָאמַא טפור ןעמ סָאװ ,"עגנויק יד ךָאנ דלַאב רעטכיד רוד רעד) .סולפנייא
 םעד סָאמ רעכיילג ַא ןיא ןגָארטעג ךיז ןיא ןבָאה ,"עגנוי, יד ןופ *ןענָאגיּפע;
 ,(ןבייל ינַאמ ןוא ןענרעּפלַאה ,ןקיווייל --- יירד עלַא ןופ סולפנייא

 רעטכיד רעגנוי רעקיטלָאמעד רעד סָאװ ,עשירעלטסניק-טערקנָאק סָאד לייוו
 -עג טינ ,ןגיוא רעדָא ,ןרעיוא ענייז ןיא טָאה ,דיל סקיווייל ןיא ןענופעג טָאה
 -יס קיוויל זַא טכודעג ךיז טָאה ,דיל ןופ ןָאט ןשירעטָאזע םעד טימ טמיטש
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 יד ןפַאש ליוו רע זַא ;עיצַאטלָאזקע יד יו טוג ױזַא ,עיצַאריּפסניא יד טרילומ

 שירעלטסניק חוכב ןעוועג זיא רע יו רעמ ןַארַאפ זיא דיל ןיא זַא ,עיזוליא

 ןילַא סָאד טָאה רע יװ ,ענייז טימ ןריציפיטסימ ליו רע זַא ,ןגײלוצנײרַא

 ,ןריטיריא טגעלפ סָאד ."ןענַאמוט עדנילב , ,ןפורעגנָא

 סלַא טייקסיורג סקיווייל ןרענימ וצ ידכ טינ ךעלריטַאנ ץלַא סָאד גָאז ךיא

 םענייק ןופ ךיא ייטש דיל ןייז וצ ןוא ןקיווייל וצ טפַאשביל ןופ טרּפ ןיא .טעָאּפ

 ערעזדנוא ןופ ןרַאטערקעס-וויטוקעזקע ענעדיישרַאפ יד ןופ טינ וליפַא ,ּפָא טינ

 ןענייש וצ עגר ַא שטָאכ ידכ ,ןקיווייל םורַא ןעװַאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק

 ,טכיל ןייז ןיא

 -סערג יד ןופ םענייא ןגעוו יו ןקיווייל ןגעוו טדערעג לָאמנייא טינ בָאה ךיא

 ךיא .טייצ רעודנוא ןופ ןטעָאּפ עשידיי יד יו טוג יױזַא ,עשידיי-טינ ןשיווצ עט

 -רַאפ רעד -- ענעי טימ טרַאּפשעג טינ קרַאטש-וצ לָאמנייק ךיוא ךיז בָאה

 ינַאמ ךיוא זיא טּפָא ןוא ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא קינלָאר ףסוי רענעברַאטש

 ןטסערג םעד רַאפ ןקיווייל ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ --- ייז ןופ רענייא ןעוועג בייל

 .רעטביד ןשידיי

 ןגעוו ןדער וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא ןיב ךיא

 יד ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רעטכיד ןטסערג םעד ןגעוו יוװ ןקיווייל

 ןגיל סָאװ ,ןכַאז סיװעג טָאה טסָארפ טרעבָאר .רָאי קילדנעצ רָאּפ עטצעל

 -רעד ןיוש םעד ןופ טרּפ ןיא עקַאט ,תוגשה סקיווייל ןופ ןצענערג יד רעסיוא

 ללכב רעבָא ,דיל ַא ןיא ןשיטסילַאער-שיטעָאּפ ,ןשירעלייצרעד-טערקנַאק ןטנָאמ

 סָאד .טסָארפ יו רעקיריל רערעוויסנעטניא ןוא רערעסערג ַא קיווייל זיא ןעמונעג

 (יירשעגסיוא רעשיריל רעד) "יַארק לקיריל, יד שילגנע ףיוא טפור ןעמ סָאװ

 ןיא ןעזרעד ןעק קיווייל סָאװ ןוא רעכעלגנירדכרוד ןוא רעפיט ןקיווייל ייב זיא

 .ָאגה ַא ןיא וליפַא ןעזרעד טינ טסָארפ ןעק .,ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא

 ענױזַא ןבירשעג טינ רעכיז טסָארּפ טָאה 1954 ןוא 1946 ןשיווצ ןרָאי יד ןיא

 ןפיוא טַאלב ַא; ךוב םעד ןיא טָאה קיווייל סָאװ יד יװ ,רעדיל עשיריל עטוג

 סָאװ יד יו רעדיל עטוג ענױזַא ,םעד ךָאנ רָאי רָאּפ יד ןיא רעדָא ,"םיױבלּפע

 ."ןקיביײא םוצ רעדילא ךוב םעיינ ןייז ןיא טָאה קיווייל

 ,םכחידנַאל סלַא רעמ ןרָאי עטצעל יד ןיא סיוא טסָארפ ךיז טנכייצ ללכב

 טגענָאּפָארּפ סלַא ,םזילַאודיװידניא ןגיקענטרַאה רענַאקירעמַא ןופ לָאבמיס סלַא

 סלַא ,ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק ןיא (לֶא רָאפ ירפ) "ןעמעלַא רַאפ יירפ, םעד ןופ

 "ירעפעש סלַא יװ ,עוויטַאיציניא רעטַאוירּפ ןופ *לַאעדיא, םעד ןופ "רעטסוב,

 -טנפערַאפ זיא סָאװ ,טנעמגַארפ םעד טיול ןלייטרוא לָאז ןעמ ביוא .טעָאּפ רעש

 טעװ ,גָאטנריובעג ןט85 סטסָארפ וצ "ויווער יעדרוטַאס, םעד ןיא ןרָאװעג טכעל

 ןוא קרעװ שירעלטסניק יװ ,טַאטקַארט רעמ ןייז "קוָאה יטיק, קרעװ יינ ןייז

 ,טַאטקַארט רעקילײװגנַאל ַא ךיוא ךָאנ וצרעד

 ".ב .יישזד, סשילקעמ דלַאבישטרַא ןכיילגרַאפ וצ גונעג ךיוא זיא סע |

 טעמכ ןרָאװעג ןבירשעג עדייב ןענייז סָאװ ,"בויא ןופ געט יד ןיא, סקיווייל טימ
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 זיא "יב .יישזד, .רעטכיד רערעסערג רעד זיא סע רעוװ ןעז וצ ,טייצ ןייא ןיא

 רעלענָאיצָאמע ןופ טרּפ ןיא רעבָא ,רעשילַארטַאעט ,רעשירעדניפרעד-שינכעט

 ,טפַארק רעשיטעָאּפ רענײמעגלַא ןיא ןוא םזיריל ןופ טייקפיט ןיא ,טײקנדָאלעגנָא

 ,?בויא ןופ געט יד ןיא, סקיווייל וצ קרעו עשילגנע סָאד טינ טמוק

 זַא ,רָאלק רעבירעד זיא ןקיווייל וצ רעניימ גנולעטש רעקיזָאד רעד ןופ

 זיולב ןיב ךיא .טרעוו ןייז ןרענימ וצ טליצעג טינ זיא םיא ןגעוו גָאז ךיא סָאװ

 ערעפסָאמטַא רעשירַארעטיל רעד ךייש סָאװ ,ןכַאז רָאּפ ַא ןענָאמרעד וצ ןסיוא

 ןיא ןטעָאּפ עשידיי עגנוי ןשיװצ טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד ןוא

 .ןרָאי רעק20 בייהנָא ןוא רעק20 יד ןיא ,עקירעמַא

 קרָאי-וינ ןיא ןזיירק עשירַארעטיל עשידיי יד ןיא ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא

 רעמ ןעמוקעגסיױרַא זיא טפַאשרענגעק יד .ןקיוויל ןגעק דייר עפרַאש טרעהעג

 ןוא .טייצ רענעי ןופ קיטירק רענעבירשעג רעד ןיא יו רעכעלדנימ רעד ןיא

 ,ענעי זיולב ןצַאשרעטנוא ןענעק ,ךעלשיט-עפַאק יד ייב קיטירק עכעלדנימ יד

 "עג ןבָאה ךעלשיט-עפַאק יד ייב .עפַאק רעד ןופ טייוו ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 עקיטציא ןופ ליפ .ןטסילעװָאנ ןוא ןטעָאּפ עטסערג ערעזדנוא קיטירק טדער

 טדערעג ןבָאה ,ןעלקיטרַא עשיטירק-רוטַארעטיל טימ רעכיב עקיד ןופ םירבחמ

 ןייא סנטסקיצניװ טָאה רעגינ וליּפַא .ןבירשעג יז ןבָאה ייז רעדייא ,קיטירק

 .עפאק רעד ףיוא טלעטשעגנָא ןטלַאהעג רעיוא

 קיטירק עוויטקורטסנָאק ךיוא רָאנ ,קיטירק עוויטקורטסעד רָאנ טינ ןוא

 זיא רעלייצרעד רעדָא ,טעָאּפ רעשידיי ןייא טשינ .עפַאק ןיא טרעהעג ןעמ טָאה

 ענעפורעג ױזַא יד רעדייא ,עפַאק רעד ןופ ןרָאװעג טנעקרענָא ןוא טקיטומרעד

 ןיא טשינ ךיוא ןוא ןעמענ ערעייז טרעהעג וליפַא טָאה קיטירק עלעיציּפָא

 -סיד וויטקורטסנָאק זיא רעביירש ןגנוי ַא ןופ יעסע רעדָא ,גנולייצרעד ,דיל

 ,לשיט-עפַאק ַא ייב ןרָאװעג טרעסעבעגסיוא ןוא טריטוק

 יד ןרעדנַא םעד רענייא ןענעייל טימ ןרעוו קיטרַאפ טגעלפ ןעמ ןעוו רעבָא

 ,גָאטימכָאנתבש ַא ןיא ,ןקיוװייל ןגעוו ןדער ןעמענ ןעמ טגעלפ ,רעדיל עיינ

 ןגעק דייר ןוא ךיור ןופ טכידעג ןעוועג עפַאק ןיא טפול יד זיא ,ןגָאז ןעמ ןעק

 -ַאֹּפ יד ןשיווצ סרעדנוזַאב ,הָאנק ךס ַא ןעוװעג םעד ןיא זיא יאדוװַא .ןקיווייל

 ןעוועג טינ ךיוא ןענייז ןקיווייל וצ הָאנק ןופ ,בגָא) .רעטלע סקיווייל ןופ ןטע

 (טמירעג קרַאטש טיקכעלטנפע רעד ןיא ןקיוויל ןבָאה סָאװ ,ענעי יירפ

 ערעגניי -- הָאנק ןייק ןעועג טינ רעבָא סָאד זיא ןטעָאּפ ערעגניי יד ייב

 ןטנעקרענַא ןוא ןרעטלע ןַא וצ הָאנק יוװ ךָאז ַאזַא ןופ טינ ללכב ןסייוו ןטעָאּפ

 םתס ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא סע .הָאנק ןייק טינ רעבָא ,ָאי לוטיב ,טעָאּפ

 ,ערעטלע יד ןעלּפַאלּפכָאנ

 קורדסיוא ןַא ןעוועג ןטעָאּפ ערעגניי יד ייב זיא םזיקיווייל-יטנַא רעד

 -עד טָאה סע .עיצַאטנעירָא רעשיטעָאּפ רעקידשרעדנַא רעקידשוריפב ַא ןופ

 טָאה ןעמ .רענעיײל םעד ןוא ךיז ןקיניײּפ ןייז ,םזיטעקסַא סקיווייל טריוורענ

 טינ טָאה ןעמ ;"ןלעפ ןביז רעטרעוו ןופ טסיירג קיווייל יו ןעז טלָאװעג טינ
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 ןטצעל ןזיב ּפָא טקיטולב רקיע ןופ טולב ןיא טרָאװ; סָאד יו ןעז טלָאװעג
 ,"עגנויק יד סָאװ ,טרָאװ עשיטעָאּפ סָאד טַאהעג ביל קרַאטש-וצ טָאה ןעמ ."תוא
 ןעמ .ןדנושעגּפָא ןוא טליײשעגּפָא סע ןעז וצ ,טכַארבעג ןבָאה ,םכותב קיווייל
 ןייז ןגעק ,טייצ רענעי ןופ ,זָאנּפיה-םוקמוא סקיוויל ןגעק טרעוװעג ךיז טָאה
 ךיל ַא ןבייהוצנָא טגַאװעג וליפַא ןַאד טָאה טעָאּפ רעגנוי ןייא .טייקילייה
 "! קילייה ױזַא טינ דער ןוא רעמ טינ םסרַאפ ,קיווייל, : רעטרעוו יד טימ

 ןבָאה טייצ רענעי ןופ ןטעָאּפ ערעגניי יד ןשיוװצ עטריטנַאלַאט רעמ יד
 ,ןקידהביבס-שימייה ,ןקידתוימשג םעד רַאפ טרָאװ סָאד ,דליב סָאד טכוזעג ןַאד
 וליפַא טָאה קיווייל תעב ,ןכעלניז ,ןשידרע ,ןקסעטָארג ,ןשיטָאדקענַא-שימייה
 ןופ יו ,ןצילב ןוא ןרענוד טימ ןבעגעג עטסלעירעטַאמ סָאד ,עטסשיזיפ סָאד
 ענױזַא ןעזרַאפ ייברעד ןוא טרעװעג םעד ןגעק ךיז טָאה ןעמ .יניס גרַאב
 ןענָאמרעד וצ ,"דערפלַא רזממ ןגעוו דיל סָאד, יװ ,קרעװו עשירעלטסניק-סיורג

 -ירעמַא קיטש ַא ןבעגעג קיוויל טָאה םיא ןיא סָאװ קרעוו ַא ,סנייא זיולב
 רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאבמוא ןעוועג ןַאד זיב זיא סָאװ ,טייקכעלקריוו רענַאק

 ,עיזעָאּפ
 עשיטעָאּפ סָאד ,ןעמָאנ ןשיטעָאּפ םעד ןעניפעג וצ גנַאלרַאפ םעד ןיא

 רעכעלשטנעמ רעכעלטנייוועג ןופ ,טלעװ רעשימייה רעד ןופ ןכַאז רַאפ דליב

 טכיירגרעד ןַאד טָאה קיווייל סָאװ עסיורג סָאד ןעזרַאפ ןעמ טָאה ,גנורַאפרעד

 ןעוועג ןַאד זיב ןענייז סָאװ ,ןכַאז רַאפ ןעמָאנ םעד ןעניפעג ןופ טיבעג ןפיוא
 ןדערוצסיא ןקָארשעג טינ ךיא ךיז טָאה קיווייל .שידיי ףיוא זָאלנעמָאנ
 סָאװ םעד ןופ טכַארבעג טָאה קיווייל סָאװ ,סורג םעד .ןכַאז ןופ היווה-םש םעד
 ןרעדנַא ןשיווצ ,בגַא ,ךיז טָאה ,"עשיטעוװָאס םייה; ןפורעג ןַאד ךָאנ טָאה רע

 :ױזַא טנעיילעג

 ,תובָא ופ תחוכז טימ ןבעל טיג ליט רענייל

 ;סיװל עגעזעװעג ןײז ריכזמ טינ ליװ רעגייל

 סעװָאס עדנילב ןציז לוש רעטלַאט רעד ןופ םעדיוב ןפיוא

 ,היחה 'םש םעד ןטקיטולבעצ ַא ןעלבטנש יד ןיא ןטלַאה וחמ

 ןביוהעגנָא טייצ רעד טימ טָאה ןקיוויל וצ טפרַאשנגעק ןופ ךיור רעד ןעוו

 סנעמעלַא רעזדנוא וצ ןענייז ןליפעגרָאפ סקיווייל ןופ ליפיוזַא ןעוו ,ןייגעצ וצ

 ענייז רענגעק עקידרעירפ יד ןשיווצ וליפַא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג םיוקמ קילגמוא

 תונוחצנ יד ןעז וצ רערעלק ןוא תונורסח סקיווייל ןקוקרַאפ וצ רעמ ןביױהעגנָא

 ,טגַאלַאט רערענעלק ַא סָאװ ,געװ םעד ףיוא ןטלַאהעגּפָא טָאה קיווייל סָאװ

 ןעגנַאגעג ןריױלרַאפ ןעוועג םיא ףיוא טלָאװ

 עלעוזיוו-ןייר ,עשירעלָאמ-ןייר לפיוו ןעז וצ ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ןעמ

 רעטנוא-טינ ןפערטנָא ץעגרע לָאז רענייא ןעוו .ןפַאשעג טָאה קיווייל טייקנייש

 "עג טינ לָאמניק רע טלָאװ ,ןריטיצ ָאד ליוו ךיא סָאװ ,תורוש יד ןבירשעג

 -מוא ןופ רעדיל יד ןופ רעטכיד רעד ןבירשעג טָאה תורוש יד זַא ,טביולג

 :ןדע-ןג ןופ רעדיל יד וליפַא רעדָא ,םוק
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 ןגױצעגסיוא טגיל עקרעגוא ענירג יד
 ןגיובעגסיוא הא טײז רעד ןָא לסיבַא
 ,םעגיױרב םעד לפערייפ ןיא טרַאּפשעגנַ ןוא
 ,ץַאט רעד ופ רעטנעצ עמַאס ןיא טײטש סָאװ
 ,ץַאלּפ ןוּפ טײקיבײא ןוא טייקרעכיז טימ
 .ןעגיורק ןביז ןופ ץלָאטש ןטקערטשעגסיוא טימ
 ,קגָאלש ןא ןיד זיא עקרעגוא יד
 ...סנַארק לסיבַא ןוש ןוא דימ רָאנ

 -קיניוו רעבָא ,ןרעגנעל ,ןשירעלַאמ ַא סקיוויל ןופ תורוש ןענייז סָאד

 -רעטייוו יד ןיא טרעוו סָאװ ,דיל סָאד ."ןבעל-ליטש; ןעמָאנ ןטימ ,דיל ןטנַאקַאב

 ,שירָאגעלַא זייורעטרע וליפַא ,שיטסַאלּפ יו שיטַאמַארד רעמ תורוש עקיד
 ךיז טקידנערַאפ ,ןעזרַאפ טינ עגר ןייק ףיוא טרעװ עשירעלָאמ סָאד שטָאכ
 רעלַאנרעּפוס; רענעי ןופ טנעמָאמ ַא טימ ךיז טקידנערַאפ סע .שיקיווייל טכע
 רַאגדע יוװ ,טייקנייש ענעביוהרעד ,עשילמיה ,(יטויב לַאנריױּפוס) ?טייקנייש
 רעשיטעָאּפ רעד, יעסע רעטמירַאב ןייז ןיא ןפורעגנָא סָאד טָאה ָאּפ ןעלע
 --- ּפיצנירּפ רעשיטעָאּפ סקיווייל ךיוא לכה-ךס ןטצעל ןיא יא סָאװ ןוא *ּפיצנירּפ

 ןבעגעגפיוא ןיוט ןײלַא ךיז טָאה עטרעגוא יד

 ,טסײרט עטצעל וואט ץלָאטש ריא יא טײקליטש ריא

 .םעגײש א טיוט ַא טימ יז ליװ ןברַאטש ןוא

 -- .טזילעגפיוא ןרעװ ןעגיִגַאב ןופ גנַאגפיוא ןיא

 ןעגײװַאב יז ןלעװ ןטלָאװ ײז -- ךעלכעטער יד

 --- .ןרערט ןפ סולפ םעד ךיז ןיא ןײא ןטלַאה ראג

 ןרעהרעד וצ םיט ידכ סָאװ ,ןץײװעג ַאזַא ײז ןעגײװ רשפט רַטנ

 ,ןרעטשנגעגרַאמ ַא ןײלטש ןייז ןעמ ףרַאדַאב

 עקידתישארב-ימי:תשש שממ ,עלַאסָאלָאק יד ןסעגרַאפ ןעמ ןעק יװ ןוא
 יד רעדָא ,"דלַאװ ןרעטניהַא סנקלָאװ; עמעָאּפ רעסיורג רעד ןֹופ טייקכעלדליב

 עטשרע יד רעדָא ,"טילב םיוב-לּפע רעטלַא רעד, יװ ןימ םעד ןופ רעדיל
 ןסעגרַאפ ןעק רעװ רעדָא ,"ןדע-ןג ןופ רעדילא עירעס רעד ןופ רעדיל

 :תורוש ריפ עקיזָאד יד ןופ ייווצ עטצעל יד ןיא יוװ ,שזַאמיא ןשיטַאמַארד ַאזַא

 טומ ןופ גײטשפיױא ןיא טרעטיצעגפיוט טרעװ

 (לײא טגײלעגפיוא טמעג -- רעדורב רערעטלע

 טוגימ ןופ סג טימ רע ליװ ןעילפכרוד

 ...ןלײמ יד ןפ ץרַאה עטרעטַאלפעצ עזיײביס

281 



 שיטסינישזַאמיא זיא עפָארטס רעדעי ואוו ,?לגניי-טָאג , יו ,דיל ַאזַא רעדָא
 ליפיױזַא טימ סיוא טקירד ןוא טריזעטניס עפָארטס עדעי ואוו ,טריסנעדנָאק
 טייקפעילער רעשימטיר .,עיניל ןופ טייקפרַאש רעשיקיווייל רעשיטסירעטקַארַאכ

 -רעביא רעשיטאטסקע ,גנוריּפש רעניד טימ טלעוו ַא -- טרָאװ ןופ םוצמצ ןוא
 סרעדנוזַאב ."םערופ, ןייז טימ ןוא טָאג טימ תוקבד רעשיטסימ ןוא גנובעל
 :"לגניי-טָאג; ןופ עפָארטס עטסקעז יד זיא שיטסינישזַאמיא ךעלרעדנואוו

 ,גילפ'רעייפ ןוא טכַצאג

 ןדאילש רעטײרדרַאֿפ ַא

 ,וגיג ַא ײז רַאפ ךוזיכ

 .ךַארפש 8 ײז רַאפ ךוזיב

 ןפַאג רעטרעװ עלַא

 -- :3גָאו ןטסדגימ םעד ײב

 ןפַאשַאב טשרע ןיא טלעװ

 .גָאט ןײא טלַא זיא טלעװ

 ,םעררטש ַא ןופ ךליהּפָא
 --- ,םורק ךיז טיײרד געװכלימ
 םערוּפ סטָאג ןופ םיר
 .םורַא ךָאֹנ ךיז טגָארט

 ןעמוהח ןופ סױרַא טשרע
 -- ,ליצ ַא ,ןיז ַא וצ
 -- ,עמָאנ ןָא ךָאנ זיא ץלַא
 .ןיּפש ןוא רוס ,לכײמש

 --- לגנילק -- גײצליּפש --- חנבל

 ;טדניװשרַאפ ןוא ךיז טזײװ
 ,לגניײ ַא --- ןײלַא טָאג
 .דניק ַא יװ ךיז טליּפש

 ,הנושמ סיוא רימ טקוק
 ּפָאק ןיימ ןעװ ,גנולצולּפ
 םעוורב ַא ןיא יװ ףיט
 .ַּפָא טלגיפש הנבל

 .ןטַָארשעצ ףַאג ,ךיא ײטש

 רעהַא טמוק יװ עז

 ןעז ןופ ּפָאק רעיורג

 -- 5 ךרע רעגגוי ַא ףיוט
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 ןגילפירעייפ טא טכַאנ
 ,ךַאילש רעטײרדרַאפ ַא
 -- ,ןגינ רעד ףױא טײג טָא
 .ךַאװ ײז ,ךַאװ ײז ,ךרָאה

 םייח. עירעס רעד ןיא "רעדירב יירד יד ןופ דיל, םעד חוכמ זיא סָאװ ןוא
 ןופ דיל ַא ,טריזעטניס ןענייז קימַאניד ןוא קיטסַאלּפ ואוו ,דיל ַא ,"עשיטעווָאס
 ןוא טיײקשילַאקיזמ רעקידריװקרעמ ןופ ,טײקטערקנָאק רעכעלדליב רעסיורג
 רעדליב ןייק ןבָאה טינ רעבָא ףרַאד קיווייל .טפַאשרעטסיײמ רעלענָאיציזָאּפמָאק

 -ָאמע ערעזדנוא ןגעוװַאב וצ ידכ ,קידתושממ ןקריוװ ןענעק וצ ןעניז ןלעוזיוו ןיא
 יד .ןכעלניז-שיטעָאּפ םעד רַאפ ליפעג שיטעטסע רעזדנוא ןקיטעז וצ ידכ ,סעיצ
 טקעריד ןקריוו דיל ןייז ןופ קיטסוקַא עקימורַא-ןוא-םורַא יד ,םטיר דעד ,קיזומ
 ןיא גָאװ ךיוא רָאנ ,ןעניז ןשירטעמ ןיא סָאמ רָאנ טינ טַאהעג ןטלָאװ ייז יו
 רעדעי ואוו ,דיל סָאד ןענָאמרעד זיולב ךיא ליװ ליּפשיײב סלַא .ןעניז ןשיטסַאלּפ
 ןטייו-טייו ַא טימ יוװ ּפָאטכליה הרוש רעדעי ואוו ןוא קיגָאװ ױזַא זיא ןָאט
 :תורוש יד טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,דיל סָאד -- ָאכע

 ,ליטש הא טױט
 .העש ךָאנ סעש
 1 ָאד זיא רעװ
 ...ָאד ןיב ךיא

 ןופ ןעגנַאלקּפָא ןוא ןעגנַאלק ,ןבליז עטלייצעג-ףרַאש יד ,ןעמטיר יד רעדָא
 רָאג ַאזַא ןופ קיזומ יד רעדָא ,רעדיל זיאולעה-ןוא-ראלעבא עלַאינעג סקיווייל
 : סקיווייל דיל ןעירפ

 געט ןטימ ןיט ,דמַאז ןפױאש

 ; ןגיובעגסיוא ךיא גיל

 ןײש :הגבל ,ןײשיטנװָא

 ,ןגיוא יד ךרוד רימ טבײל

 -- ליטש טרעטאלפ לטניװ ַא טא

 ,רעדימ ץלַא ,דימ ןיב ךיא
 ,טיג ךיא ןעק -- ןלעטש ךיז ליט

 ,רעדינַא קירוב לַאּפ

 ךרע רעד וצ ןססַאטװעגוצ

 .רעירט םוצ ץרַאה ןײמ יװ

 ,רימ םורַא רעגײא ךיז טיירד

 .רעױדַאב טינ .ךימ טסיײרט
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 טגַאה עסײװ ַא .רימ זיא טוג
 ;ןגיױצעגסיוא ךיא עז
 ןײש'הנגבל ,ןײש עלעה
 ,ןגיוא יד ךרוד רימ טכײל

 ןקיווייל ייב סָאװ ,ץלַא ןענעכערסיוא לקיטרַא ןצרוק ַא ןיא ןעק רעוו רעבָא
 טרָאװ; סָאד שטָאכ ואוו ,וויטינישזַאמיא-שירעלטסניק ,טערקנַאק-שירעטכיד זיא
 , ..טנַאווע ןייק ָאטינ זיא סע ןוא "רעלופ; סױרַא "ןכַאז, יד ןעמוק ,"רעניד טרעוו
 (?ןכַאז ןוא טרָאװ, דיל סָאד עז) ,"ייז ןשיווצ

 -עג ןייז ףיוא ןצרוק ןיא ןלעטשּפָא ךָאנ טלָאװעג זיולב ךיז טלָאװ ךיא
 -עג זיא סָאװ טייקנעגנוזעצ רעשיטַאטסקע ןייז ףיוא רעקיטכיר רעדָא ,טײקיגנַאז
 *לַאטש, יד יו עמעָאּפ-םוקמוא רעקיליױרג ַאזַא ןיא וליפַא קורדסיוא םוצ ןעמוק
 עשיקיוייל-יטנַא ענעי ןיא טצַאשרעד טינ סרעדנוזַאב טָאה ןעמ סָאװ עמעָאּפ ַא

 ,געט
 ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז יו םעד ךָאנ רָאי 40 ערעסָאװ טימ טציא טשרע

 יד טָאה קיווייל ,זיא ?לַאטש יד; קרעוװרעטסיימ שיטעָאּפ ַא רַאפ סָאװ ןעמ טעז

 1918 םורַא ןבָאה סָאװ תועידי יד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ןבירשעגנָא עמעָאּפ
 טעטש ליפ ןופ גנוטסיוװרַאפ רעד ןגעוו עקירעמא ןייק ןעמוקוצנָא ןביוהעגנָא
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ,םייה רעטלַא רעד ןיא ךעלטעטש ןוא

 ריא ןגעו טלייצרעד סָאװ ,טפירשפיוא עקידשוריפב ַא טָאה *לַאטש יד;

 יד ןבָאה -- טפירשפיוא יד ךיז טנעייל ױזַא -- לוש עטלַאק רעזדנוא, : רוקמ

 וצ ."דרעפ ערעייז טלעטשעגניירַא -- ,לַאטש ַא רַאפ טכַאמעג תולייח עשטייד
 ,(ווירב ןשימייה ַא ןופ) --- ןרעמַאלק ןיא ןבעגעגוצ זיא טפירשפיוא רעקיזָאד רעד

 ,טײקיגנַאזעג טימ לופ עמעָאּפ יד זיא ,טלַאהניא ריא ףיוא רעבָא טקוקעג טינ
 ןיא ב"ל קרּפ רעד ."ןעגניז םיפלח; וליפַא ,ןעגניז ןלעטש עטסקיליורג יד וליפַא

 דיל סָאד; טפור קיווייל סָאװ םעד וצ ןבעגענּפָא ןצנַאגניא זיא עמעָאּפ רעד

 ."םיפלח ןופ

 ןירַא דלַאװ ןיא, טפיול עמעָאּפ רעד ןיא "רעדורב רערעגניי, רעד ןעוו

 סָאװ ןוא ןעזעג ןבָאה ןגױא ענייז סָאװ ,ןלייצרעד וצ ןרעטלע יד וצ קירוצ

 טימ ןוא גנַאזעג לופ ץרַאה ַא טימ, רע טפיול ,"טרעהעג ןבָאה ןרעיוא ענייז

 -- דרע ןוא למיה, זיא ,ריא ןופ הרוש ַא ןצונ וצ ,עמעָאּפ יד ."םולח לופ ןגיוא

 :תורוש עשיטַאטסקע עכלעזַא טימ ךיז טקידנערַאפ יז .?גנַאזעג ןוא ביול ןייא

 ?זדווא טשטנעב רעװ
 2 טיקילײה ןיא סיוארָאּפ זדנוא טײג רעװ
 ? רעקיבײא ןצ ,ור ןצ ןדנוא טריפ רעװ
 ,טביול -- טמנַאד
 ,טגניז -- טקנַאד
 .סיבייא
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 רע ןעוװ ןַאד וליּפַא ,ןקיווייל טינ טזָאלרַאפ טיײקיגנַאזעג עשיטַאטסקע יד

 = ; טביירש

 -- טסרעגָאזנָא
 סקניל טא סטכער ףױױא הרושב יד ןָא טגָאז
 ...ןעצַָאו םעד טיוט ןופ טיײזרַאפ ןיוש ןבָאה רימ

 יד ףיוא טגָארט; רע ןעוו ,ןטנעמָאמ עטסלפייווצרַאפ עמַאס יד ןיא וליפַא

 : דיל ןייז זיא ,"יירשעג טימ קַאז ַא ןעלסקַא

 גואל בעליביל

 ...ןטלעװ ןופ  ַאזַא גנַאזעג

 רעמ ךָאנ ,טייקיבױל סקיווייל טייטש טייקיגנַאזעג רעסיורג רעד רעטניה

 ,טיוט ןופ לָאט ןיא וליפַא רעפעשַאב םעד ןביול ןענעק ןייז ,טייקיביולג ןייז יו

 גנוטרַאװרעד רעקידנעטש ןיא יװ גנונַאּפש יד ,ליפעגסנבעל טריטלָאזקע ןייז

 רָאנ טינ ךיז ןענעק ןייז ;ףַאשַאב-טלעוו םוצ ָאי ןגָאז ,ןענעק ןייז ,סנ ַא ןופ

 : טָאג טימ סנייא ןרעוו ןענעק ךיוא רָאנ ,טָאג טימ ןגירק

 --- טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ
 ,ןײלַא וד זיאיס
 ,ײרשעג ןייד זיאיס
 ,ןײװעג ןייד זיאיס
 לָאמַאטימ סָאװ
 קיגגַאלק ךיז טגָארטעצ
 טלַאשעצ טרעװ ןוא
 ...סיגנַאועג טרעװ א

 עטסנעש יד ןופ סנייא ,"וד יו ליטשק דיל םעד ןיא קיווייל טגניז ױזַא

 םענייא ןיא ןוא ."ןעוועג טינ ךיא ןיב עקנילבערט ןיא; ךוב םעד ןיא רעדיל

 ביײהנָא רעיינ ַא ןָאטמוק טכַאנ יד; :רֶע טגניז רעדיל-"םוקמוא; ענייז ןופ

 ,געוו ןקידרעטעּפש ןצנַאג סקיווייל ןופ טכיל ןיא ,טציא טנעייל ןעמ ןעוו ."ןייז

 ,םוקפיוא ןופ תורושב טימ לופ ןענייז ,ייז :ןעמ טעז ,"רעדיל-םוקמוא; ענייז

 ןופ טיהרַאפ ןקיווייל טָאה ,םוקמוא ןופ ךשוח ןיא םוקפיוא ןופ גנואעז יד

 ,?בייהנָא םעיינ; א ןיא ןביולג ןייז טקרַאטשעג רָאנ טינ ןוא גנולפייווצרַאפ

 עקידמיסינ עיינ ןופ רעריּפשסיוארָאפ ַא יװ ,טעָאּפ ןיא ןביולג ןייז ךיוא רָאנ

 ךרוד ,ןרָאי עלַא ךרוד .תורושב-הלואג ןופ רעגָאזנָא ןַא יו ןוא ןשינעעשעג

 ןופ גנולעטשרָאפ ענעביוהרעד ןייז ןגָארטעגכרוד קיווייל טָאה ןסיזירק עלַא

 ,טעָאּפ

 רעדיו:רעדיק ןייק טעָאּפ םעד טימ טריפעג טינ לָאמנייק טָאה קיווייל
 ביל השמ ןוא ױדנַאל ָאשיז ןָאטעג טייצ ןייא ,לשמל ,ןבָאה סָאד יװ ,ליּפש

 -עיזעָאּפ ןייז ,ןכַאז עסיורג ןָאטוצפיוא טניימעג דיל ןייז טימ טָאה רע .ןרעּפלַאה
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 -עגּפָא טינ לָאמנייק יז ןוא ךַאז רעטרעשַאב-קילײה ַא רַאפ טכַארטַאב גנואוט
 -רעּפלַאה ייב ןוא יױדנַאל ייב יװ ,םיא םייב ָאטינ .טכַאלעגסױא רעדָא ,טגערפ
 עשיטעָאּפ ןייז טמענ רע ואוו רעדיל טָאה רע .סעידָארַאּפ-טסבלעז ןייק ,ןענ
 יד ןיא ןליפַא ,שיצַאיַאּפ טינ לָאמנײק רעבָא ,שיטעטַאּפ רעדָא ,שיגַארט ָאדבוע
 .גנוצ ןייק טלעטשעגסױרַא טינ לָאמנַײק ךיז רע טָאה ןטנעמָאמ עטסנלַאפעג

 -עצ; ןגעוו ,"ןוילת ןוא טונק, ןגעו רעדיל ליפ ױװַא טָאה רע שטָאכ ןוא
 ,..גנוקוצרַאפ ןוא קוצ, ,"גנוגרַאװרעד ןוא גרַאװא ןגעוו ,"רעבייל ענעסימש
 רָאנ טינ ןקירדסיוא טרָאװ ןייז טימ רע לי ,"גנוקילפוצ-לגרָאג ןוא לכרָאכ
 ןיא ןענייז סָאװ ןטנעמעלע יד -- עוויטקורטסעד סָאד ,עמַאזדלַאװג סָאד

 ןעמיוצ ץעגרע תוחוכ עשיטסינָאגַאטנַא יד ךיוא ליוװ רע רָאנ --- גירק ןקידנעטש
 רדסע ייז ןבעג ,ןוקית ןשירעלטסניק ַא יז ןבעג ,ןליטשנייא ,טרָאװ ןייז טימ
 ,?סָאמ ןוא

 א

 -טסניק סָאד יא ןעניז ןיא ןבָאה ןזומ ןעמ טעװ ןקיווייל ןגעוו ןביירש םייב
 סָאד ,עשירָאפַאטעמ סָאד ,עויטינישזַאמיא-שיטעָאּפ סָאד ,עטערקנָאק-שירעל
 ןייז ןיא עיניל עטסיקיטכיוו יד טפַאש סָאװ ,םטיר ןיא ,טרָאװ ןיא עשיטסַאלּפ
 קיווייל ואוו ,עיניל יד ןגוא יד רַאפ ןטלַאה רדסכ ןפרַאד טעװ ןעמ יא ,ןפַאש

 לייו ,"ןצכעלַאש יד טלייש ןוא טלייש, ,"ןלעפ ןביז יד רעטרעוו ןופ טסייר;

 ייוװצ יד ,"ליוה ,ןפָא ןרעק עפיט'ס טכיױל ַא; ןבעג טעװ ױזַא זַא ,טניימ רע

 ,..טייקטבילרַאפ טימ ףיוא-טלכיימש סָאװ; ,טרָאװ ןופ עיניל יד --- סעיניל
 -ילּפש; ןופ טרָאװ סָאד ןוא "גנופַאגרַאפ; ןופ טרָאװ סָאד ,"רירַאב ןדעי ןופ
 רעד .טפמעקעג טּפָא ןקיווייל ייב ךיז ןשיווצ ןבָאה "גנולטרעפ ןוא גנורעט
 טנַאסערעטניא ןַא רעייז רָאפ ךיז טימ טלעטש ןוא רעשיטַאמַארד ַא זיא ףמַאק

 טרירעגנָא טינ וליפַא ךָאנ זיא סָאװ ,לטיּפַאק ַא ,ןפַאש סקיווייל ןיא לטיּפַאק
 עשיקיווייל רעקילדנעצ ןיא ןַארַאפ זיא ףמַאק םעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא .ןרָאװעג
 .עשיטעגָאלָאּפַא ךיוא ןוא עשימעלָאּפ רעדיל ןיא ,רעדיל-ָאדערק

 טלייצרעד קיווייל ואוו ,"ןכַאז ןוא טרָאװ; דיל ןטנָאמרעד ןיוש םעד ןיא

 :רֶע טגָאז ןרעק ןקיטכיל םעד ןקעלּפנַא וצ ידכ ,רעטרעוו יד טסייר רע יװ

 ןרעק טעװ טָא :ךיז ײרּפ ךיא טא
 הײרַא ץרַאה סנכַאז ןיט ךיילג
 ןרעװ טלָאמעד לעװ ןיײלַא ךיא
 .ןײז םולח ךיא יװ ַאזַא טָא

 ,ךיז טסיומוא טײרפעג ,ןײג רעבָא
 ,רעטש ,גנולכיױרטש -- רימ םורַא ץלַא
 ,ךיז טסילשרַאֿפ ךיז ןיא ךַאז עדעי
 .רעמ רעדמערפ ןוא דמערפ טרעװ א
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 ןוא רעקיד ,רעבערג ןרעוו ןכַאז, סָאװ ,טימרעד סע טרעלקרעד קיווייל

 ןופ טײקבָארג רעד רעביא קיווייל רעבָא טָאה טגיזעג ,"סָאלש ַא ףיוא טלגיררַאפ

 טימ טינ ,טרָאװ סָאד ןדניש טימ טינ רע טָאה סָאלש רעייז טנפעעג ןוא ןכַאז

 טימ רָאנ ,"תוא ןטצעל ןזיב ...רקיע ןופ טולב ןיא, ןקיטולברַאפ סע ןזָאל

 יד ןיא יװ ,ןעילבפיוא וויטינישזַאמיא ןזָאל טרָאװ סָאד טגעלפ רע סָאװ םעד

 ןַא; םולח וצ םיא טמוק םיוב רעד ואוו .,"םיוב-לּפע ןַא ףיוא טַאלב; ַא רעדיל

 רעקילדנעצ ענעי ןיא יװ רעדָא ,"רעטעלב ןיא ןוא לּפע ןיא רענעוטעגנָא

 ןוא גנַאזעג טימ ּפָא-טכליה; *דיײשּפָא ןופ טרָאװ, סָאד וליפַא ואוו ,ענייז רעדיל

 ."סָאמ ןוא רדס, ןשירעלטסניק טָאה "יירשעג רעד, וליפַא ואוו

 עױעַאּפ סקיווייל ןיא ןטקנוּפ-ךיוה

 עשידיי יד ,עיזעָאּפ עשידיי יד סָאװ םעד ןגעוו ןדער וצ ךייש טינ זיא סע

 רעצנַאג רעד רעביא טײקכעלטּפַאשלעזעג עשידיי יד ןוא ללכב רוטַארעטיל

 ַא ןעוועג שוריפב זיא רע .קיווייל .ה ןופ טיוט ןטימ ןריולרַאפ ןבָאה טלעוו

 ןשידיי ןוא ןבעל ןשידיי ןופ ןטנָאזירָאה עטסטייוו יד ןטכױלַאב טָאה סָאװ ,טכיל

 ,ןפַאש

 סקיווייל ,גנוטיידַאב סקיווייל .םעד ןגעװ ןדער עלַא ןוא סָאד ןסייוו עלַא

 ןעװעג זיא רע ןעוו ךָאנ .טצַאשעגּפָא קירוצ גנַאל ןיוש ןעמ טָאה טייקסיורג

 ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ענייז ןופ ןעמ טָאה ,רעגנַאפנָא ןַא שממ ,טעָאּפ רעגנוי ַא

 קלָאפ ַא ייב עטסערג יד זיולב סָאװ ,ןטרעוװ ןוא תונווכ ,ןעניימ טנעײלעגסױרַא

 ,טנכייצעגסיוא ייז טימ ךיז ןבָאה

 סָאװ ,ןעמעָאּפ עסיורג יד ןוא 1918 ןיא רעדיל דנַאב ןטשרע ןכָאנ דלַאב

 ,?"רעמיצ עקנַארק סָאד; יװ ןעמעָאּפ --- ןבירשעגנָא טייצ רענעי םורַא טָאה רע

 -עגנָא ךיז טָאה -- "?םלוג רעדע עמעָאּפ עשיטַאמַארד עלַאינעג זייוונלעטש יד

 םיא ןעלדנַאהַאב סָאד ןוא ןפַאש סקיווייל ןשטייטרַאפ ןוא ןשטייט סָאד ןביוה

 ,רעעזלעה ןוא איבנ ַא יװ רָאנ ,טעָאּפ ַא יו רָאנ טינ

 "געט יד טנײשעגסױרַא טָאה טוט ןייז ףיוא ןגָאלָארקענ יד ןיא ךיוא

 םענופ סע ןעמענסורַא ,ןפַאש סקיווייל ןקילייהרַאּפ ןוא ןקיטסיײגרַאפ וצ ץנעד

 יװ סרעכעה סעּפע ןוא רעמ סעּפע םיא ןיא ןעעז רָאנ ,טסנוק ןזיולב ןופ רדג

 -עג טינ טינרָאג ךַאז רעדנַא ןייק ןעמ טָאה ןדנעטשמוא יד רעטנוא .טעָאּפ ַא

 רעטנוא ןוא טציא ךיז ןעניפעג רימ סָאװ ,בצמ םעד ןיא .,ןטרַאװרעד טנעק

 טָאה ,טפַארק רעשירעטכיד רעסיורג ַאזַא ןופ ןײגקעװַא םעד ןופ גנוקריוו רעד

 ,ןטסעמ ןוא ןסָאמ עשיטירק עגנערטש טימ ןליּפשמורַא טנעקעג טינ ךיז ןעמ

 עלַא ענייז ןיא סָאמ עשירעלטסניק יד סיוא טינ רעדָא ָאי טלַאה קיווייל יצ

 ,ייז ןופ לייט ַא ןיא זיולב רעדָא ,רעדיל

 -עטיל עשידיי רעזדנוא זַא ליוו ןעמ ביוא זַא ,ןעקנעדעג דעבָא ףרַאד ןעמ

 "יל רעזדנוא זַא ןעגנוצעזרעביא עשיארבעה ןיא רָאנ טינ ןבעל לָאז רוטַאר
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 טעװ ,שידיי ףיוא רענעייל עשידיי תורוד עקידרעטייוו ןענעייל ןלָאז רוטַארעט
 -סייג עלַאסָאלָאק ַא יװ רָאנ טינ ןקיווייל ןלעטשקעװַא ןפרַאד ףוס-לכ-ףוס ןעמ
 רעדיל ענייז טרעה ןעמ סָאװ ,רעטכיד ַא יװ רָאנ טינ ,טייקכעלנעזרעּפ עקיט
 ןרָאװעג זיא סָאװ רעטכיד ַא יוװ רָאנ טינ ,םיבוט-םוי עכעלטנפע ייב ,רוביצב
 רָאנ טינ ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה טסיגָאלָארקענ ןייא יו ?עדנעגעל עטצעל; יד
 -יוהרעד-קיטסייג ןייז רַאפ דובכה-תַארי טימ ןעייטש רימ סָאװ ,טעָאּפ ַא יו
 ןופ יו טרעוװ סקיווייל ןעגנערבסורַא ןפרַאד טעװ ןעמ .טייקכעלנעזרעּפ רענעב
 -ַאעלּפ רענעי ןופ רענייא ,ךעצ-רעטכיד ןשידיי ןופ רענייא ,רעטכיד רעדורב ַא
 ןשילגנע ןַא ןופ רעטרעוו יד טימ ןגָאז ןעמ ןעק ייז ןגעוו סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיי עד
 םוש ןייק ."ןַאלק םעניילק ַא רַאפ עיזעָאּפ עסיורג ןפַאשעג; ןבָאה ייז זַא טעָאּפ
 ,טעָאּפ םעד ןקיווייל ןעלקנוטרַאפ טינ רָאט ןייז טינ לָאז יז ןביוהרעד יװ ,ךַאז

 ,"ןברקע סלַא ןבעל תורוד עקידרעטעּפש יד רַאפ טעװ קיווייל יצ םערָאװ
 ןעק ןוא רע ףרַאד טעָאּפ סלַא "?עדנעגעל עטצעל; ַא יו רעדָא ,"רעזיילסיוא, סלַא

 רעכיילג ןופ זיא ןפַאשעג טָאה .קיוויל סָאװ ץלַא טינ רעבָא .ןבעל סיוועג
 רע ואוו ,(ךעלריטַאנ עלַא ןיא טינ) רעדיל ליפ ןיא קידריווקרעמ ןוא .טרעוו
 ,טסייג רעשיטסילַאעדיא רעסיורג רעד סלַא "רעזיילסיואק ןַא יװ טניישרעד

 ןוא ןטסטנעָאנ םעד ןופ ליואוו ןרַאפ "ןברק, ַא רַאפ ןבעגקעװַא ךיז ליווװ סָאװ
 -עלרעביא עשיגָאלָאכיסּפ ןופ רעגערט סלַא טניישרעד רע ואוו -- ; ןטסטייוו
 ,סנַארט ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא רָאנ ןשטנעמ ַא וצ ןעמוק ןענעק סָאװ ,ןעגנוב
 -לָאזקע רערַאברילָארטנָאק טינ רעכעלנייועגרעסיוא ןופ דנַאטשוצ ןיא רעדָא
 ןשירעלטסניק ַא ןופ ןטָארעג רעקינייו ןקיוויל ייב רעדיל יד ןענייז עיצַאט

 ,טקנוּפדנַאטש

 עקידתושממ ,"עיזעָאּפ רענייר, ןגעוו ,"טסנוקא ןגעו ןדער זַא סייוו ךיא
 זיא ןוא טנעמָאמ ןקיטציא ןיא קיסַאּפ טשינ זיא ןטרעוו עשירעלטסניק-שידרע
 טינ ןביולג סָאו ,םימכח זדנוא ייב ןַארַאפ .רעלוּפָאּפ קרַאטש טינ טציא ללכב

 טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ?עיזעָאּפ עניירא יװ ךַאז ַאזַא ןגעוו ןדער ןוא טסנוק ןיא
 עניירג טָאה טרעװ ַא רַאפ סָאװ עקַאט .םשה לוליח ַא ייז ייב זיא ןקיווייל
 .ןשינעעשעג עקידמלוע-תרה יד ןופ טכיל ןיא *עיזעָאּפ

 עניב ַא ןופ רָאנ טינ ןעמ טנעייל טעָאּפ ַא זַא ןענָאמרעד רעבָא ליוו ךיא
 -לָאזקע סָאװטע ןוא רענעביוהעג ַא ןיא ,ןטייהנגעלעג עקידבוט:-םוי ייב ,ּפָארַא
 טנעייל ןעמ .תודיחיב טשרקיע רעד ןעמ טנעייל טעָאּפ ַא .ערעפסָאמטַא רעטריט

 -רעדָאפ םוצ טמוק ןַאד ןוא ליפעג ןשיטירק ַא טימ ךיוא רעבָא ,ץרַאה טימ םיא
 ,דיל ןיא עשירעלטסניק סָאד טנורג

 ןדיי ייב ןטעָאּפ עסיורג עלַא זַא תמא זיא סע .ןבירשעג ךס ַא טָאה קיווייל
 ,ןָארײב ,עטעג .רעדיל ערעייז ןופ דנעב עקיד טזָאלעגרעביא ןבָאה ,םייוג ייב יו
 ןעוועג טינ זיא ןטעָאּפ עסיורג תמאב יד ןופ רעוו ןוא ָאגוה רָאטקיװ ,ילעש
 רעוו ,ןטסילַאיצעּפס רעסיוא זַא ,תמא ךיוא רעבָא זיא סע .וויטקודָארּפ
 ?ןפַאשעג ןבָאה ןטעָאּפ עטסערג יד וליפַא סָאװ ץלַא רעביא שוריפב טנעייל
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 סָאװ רעדיל יד קנַאד ַא ,ןפַאש רעייז ןיא ןטקנוּפ-ךיוה יד קנַאד ַא ןביילב ייז
 | ,לַאטנעמונָאמ-שירעלטסניק יו ,שיטסילַאעדיא ױזַא טינ ןענייז

 הלעמ יד טגָאמרַאפ ןטפַאשנגייא ןוא תולעמ ערעדנַא ןשיווצ טָאה קיווייל

 םיא טימ ךיז טָאה סָאװ ץלַא ,טשינרָאג ןופ וליפַא רעדיל ןפַאש ןענעק ןופ
 רע טָאה גנוריסַאּפ רעדעי ןיא .קיטכיוו ךיילג ןעוועג םיא רַאפ זיא ןפָאלרַאפ
 וצ טלייאעג טָאה רע ןוא גנונרָאװ ַא ,גָאזנָא ןַא סעּפע ,סקידלרוג סעּפע ןעזעג
 רעטגרָאזרעד:טינ ַא ןיא טפָא ,גנוריסַאּפ עקיזָאד יד ןקיביײארַאפ וצ ןעּפ רעד
 -רַאפ ךיוא טָאה רע .טריסרָאפ זיא דיל סָאד זַא וליפַא ןעמ טליפ טּפָא ,םרָאפ

 רעגנוה ןקידלַאװעג ַא ?טרָאװ, ןעמָאנ ןטימ דיל םעד ןיא טגָאז רע יוװ טגָאמ
 טָאה סָאװ ץלַא ןלייצרעדוצסיוא ךיז ןדערסיוא רעגנוה ַא ,רעדיל ךָאנ ,טרָאװ ךָאנ

 : ןזיוועגסיוא זיולב רעדָא ,טמולחעג רעדָא ,טכַאדעג םיא ךיז

 ,טרָאװ ריד טימ ךיז ןקיטעזובנָא טינ

 ןטליטשרַאפ ַא ?ָאמ עלַא ךיד ןעז ןצ טי

 (דיײיב זדווא ןפ ףוס רעד ןײז טעװ סָאװ טינ סײװ ךיא

 ,ףוס םעד ןצ ןעמוק ןצ רזַא יװ טיג סײװ ךיא

 ןדער ,ןדער דער ליװ ךיא ,רעדיז טָא טא

 .ףָאלש ןיא רערעדנַאט ַא יװ ךיא רער טָא טא

 ןיא רעטייוו טגָאז רע יװ ,ןקיווייל טָאה טרָאװ ךָאנ רעגנוה רעקיזָאד רעד
 ןלעװ סָאד .?טפַאשקנעב, רעסיורג ַא טימ "טרעצרַאפ, ,דיל ןטריטיצ םעד
 טנעקעג םיוק ךיז טָאה רע .ןעור טזָאלעג טינ םיא טָאה ?ןדער ,ןדער ,ןדער;
 ,לשמל ,קילַאיב יו ,לכה-ךס ןשיטעָאּפ ןיא םוצמצ ףיוא ןטרַאװרעד

 טליפעג ךיז רע טָאה רעדיל ןייק ןבירשעג טינ געט רָאּפ ַא טָאה קיווייל זַא
 ןדעי ןטכיד וצ שינעפרעדַאב עשינַאגרָא ןַא טַאהעג שממ טָאה רע .ךעלקילגמוא
 גָאט ןופ העש עדעי -- רדסכ רע טלָאװ ןעוועג ךעלגעמ סָאד טלָאװ ןוא גָאט
 ,ףדער דער דער ַאק ןעוועג זיולב זיא סָאד ןעוו וליפַא רעדיל ןבירשעג
 טימ רעדָא ,ןעמונרַאפ קידנעטש ןעוועג זיא רע ."ףָאלש ןיא רערעדנַאװ ַא; יו
 -וצ ןעק ןעמ .ןפַאש ןפרַאד ןוא ןלעװ ןופ םעלבָארּפ םעד טימ רעדָא ןפַאש
 קיוטיל ואוו ,רעדיל ענעי ןופ זיולב ,גנולמַאז עשּפיה ַא רָאג ןלעטשנעמַאז
 ,רעדיל ןגעוו טדער

 ןעוועג זיא ,טרָאװ ךָאנ רעגנוה זיולב יו רערעקיטכיוו ַא ,טנעמָאמ ַא ךָאנ
 ַא ןיא שדוקה תכאלמ, ַא ןיא רעדיל ןביירש זַא ,גנוגייצרעביא סקיווייל
 םעד סױרַא טייצ עצנַאג יד קיווייל טלעטש רימ טימ ךערּפשעג ןטרידרַאקער
 ןופ תניחבב זיא רעדיל ןביירש זַא ,גנואוט עזעיגילער ַא זיא ןפַאש זַא ,טנעמָאמ
 ,גָאט ַא לָאמ יירד ןָאט ןעמ ףרַאד הליפת ןוא .הליפת ןָאט
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 ךיז טקירד רע יו ,"ןדייל, ןופ רָאנ טינ ,זַא טביולגעג שוריפב טָאה קיווייל
 סעּפע טעװ רעדיל ןביירש ןופ ךיוא רָאנ ,דיל ןטריטיצ טפָא ןַא ןיא סיוא
 -סימ רעסיורג ןייז ןיא ,טביולגעג טָאה רע ."ןעמוק סכעלרעדנואוו ,סעסיורג
 זומ רע זַא טױרטרַאפנָא םיא טָאה טפַארק ערעכעה ַא סָאװ ,תוחילש רעשיט
 .םעה לכ יניעל ,ןקעלּפטנַא ,טונימ עדעי ךעלגעמ ביוא ,גָאט ןדעי ךיז

 רעטנזױוט רשפא ןוא רעטרעדנוה יד ןרעטעלב רימ ןעוװ ,רַאפרעד טָא
 זַאטסקע םעד וליּפַא ,גנורעדנואווַאב רעד ףיוא טקוקעג טינ זיא ,סקיווייל רעדיל
 טָאה רע זַא ריפסיוא םוצ ןעמוק טפָא רימ ןזומ ,ייז ןענעייל רימ ןכלעוו טימ
 רעדיל ,טרָאװ ךָאנ רעגנוה םעד טליטש רע ואו ענױזַא .רעדיל יילרעייווצ

 -סימ ןייז ןגעוו ןרעה ןזָאל זומ רע ואוו רעדיל ,"ןדער ,ןדער ,ןדער; זומ רע ואוו
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,"רעסייוו ַא רעטייר ַא, זיא רע זַא ,םעד ןגעוו ,תוחילש רעשיט
 ;"דרע רעקילײמ, רעזדנוא ףיוא ,"דרעפ ןרעסייוו א ךָאנ, ףיוא ?ןטיירכרוד, ךיז

 ,טרָאװ ןכָאנ רעגנוה רָאנ טינ ןופ רעדיל רע טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 וצ רע טייג רָאנ טינ ואוו ,רעדיל ,טרָאװ טימ טייקיטעזעג ןופ רעדיל רָאנ
 -עג שוריפב זיא רע יו רעדיל רָאנ ,סיוא ץעגרע ךיז טקירד רע יװ ,טייקפייר

 ,טייקפייר רעטרַאגעג רעד וצ ןעמוק

 סָאװ רעדיל ןיא ןלייטנייא ךיז טזָאל ןפַאש סקיווייל זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא

 סָאװ רעדיל ףיוא ןוא ,"עדנעגעל עטצעל,, יד ,ןקיווייל ,ןקיווייל ןפַאשעג ןבָאה

 ןבעל ןלעוו סָאװ רעדיל ,ןפַאשעג טָאה קיוויל רעלטסניק ןוא רעטכיד רעד

 ןייא שטָאכ (טעָאּפ ןשיסור םעד קידנריזַארפַארַאּפ) גנַאל יװ ,גנַאל ױזַא ןקריוו ןוא

 ,שידיי ףיוא דיל ַא ןייטשרַאפ ןוא ןעמענרַאפ ןענעק טעוװ רעיוא
 ליפעג ענדָאמ סָאד ןעמ טָאה רעדיל-רעכיב סקיווייל טרעטעלב ןעמ זַא

 -סיורָאפ ןימ ַא ,גנוטיירגוצ ַא ןיולב ןענייז רעדיל יד ןופ רעקילדנעצ זַא
 ףיוא טכיול ַא לָאמַא טימ טיג סָאװ ,דיל ןשירעלטסניק ןסיורג םעד וצ םוידוטש

 .תעדה בושי ןשיטירק טימ ןוא תודיחיב רעדיל יד טנעייל סָאװ ,רענעייל ןרָאפ

 -יירגוצ יד ןיא ? רעדיל-גנוטיירגוצ סקיווייל ןופ םינמיס יד ןענייז סָאװ
 ,דליב עטריזילַאער-טינ סָאד ,הרוש עטפַאהלּפענ יד טּפָא טשרעה רעדיל-גנוט

 ,קורדסיוא רעשיטַאמעכס רעד ,םטיר רעזיול רעד ,ךיילגרַאפ 'רעטקאזקע-טינ רעד

 םענופ ןרָאװעג טריטקיד שינַאכעמ ןענייז דיל ןיא ןזרעפ עסיוועג זַא טליפ ןעמ

 .ורעפ ןקידרעירפ ַא ןיא םַארג
 ,הנווכ ןייז טעז ןעמ .קיווייל---קיווייל זיא רעדיל יד ןיא ךיוא ךיז טייטשרַאפ

 ןייז ןופ ,רעטכיד ןופ ןייּפ םעד ןופ ןעמונעגכרוד טרעוו ןעמ .גנוביוהרעד ןייז

 עדמערפ ןוא ענעגייא ןצרַאה םוצ ךיז טמענ רע יװ ןפוא םעד ןופ ,עיצַאטלָאזקע

 ,טייקכעלנעזרעּפ רעשירעטכיד ַא טימ ןָאט וצ טָאה ןעמ זַא טליפ ןעמ ,ןדייל

 -טסניק ןענייז רעדיל יד זַא ךיוא רעבָא טעז ןעמ .ןעור טינ ןזָאל ןכַאז ןעמעוו

 רעגנוה ןייז ןיא רעטכיד רעד זַא ,טכַארט ןעמ .ןרָאװעג טריזילַאער טינ שירעל

 ףייר םיא ןיא לָאז דיל סָאד זַא ןטרַאװרעד טנעקעג טינ ךיז טָאה טרָאװ ךָאנ

 ,גנוביהרעד רעשילַארָאמ ןופ טכיל ןטימ רָאנ טינ ןטכיול לָאז סע זַא ,ןרעוו
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 ןשירעלטסניק ַא ןופ טפַארק רעקידתושממ רעד טימ ןקריוװ ןענעק לָאז רָאנ

 ,דיל
 -געזרעּפ עשילַארָאמ עסיורג יד רָאנ טינ זיא קיווייל ואוו רעדיל יד ןיא

 ףרַאש םטיר רעד זיא ,טפַארק עשירעלטסניק עסיורג יד ךיוא רָאנ ,טייקכעל

 ,שימטיר רָאנ טינ .,ףייר ןוא לופ דליב סָאד קידנעגניװצַאב ,קידנּפַאכרַאפ

 ןענייז סע .רעדנואו רעשיטעָאּפ רעדיל יד ןענייז שילַאקיזומ ךיוא רָאנ

 ױזַא ,טניּפשעג ןיד יױזַא ןיא עידָאלעמ יד ואוו ,רעדיל ןקיווייל ייב ןַארַאפ

 -תושממ יװ ,רעטרעוװ יד זַא ,ךיז טכוד סע זַא ,קידתוקיתמ ןוא ןייר-קילַאוװק

 ,טקעפע ןשידָאלעמ-ןיימעגלא םעד ןיא שממ ןעייגעצ ,ןייז טינ ןלָאז ייז קיד

 ןופ ןכָאּפע עלַא ןיא רעדיל סקיווייל טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה תולעמ יד טימ

 -"ןדע-ןג; ערעטעּפש יד זיב ,*דמַאז ןפיוא , דיל ןעירפ םעד ןופ --- ןפַאש ןייז

 םעד רעטפָא טכיירגרעד קיווייל ואוו ,רעדיל עטצעל רָאג יד טעה זיב ,רעדיל
 רעשירעטכיד רעקידנעגניווצַאב ןוא טייקשירעעזלעה ןופ זעטניס ןכעלקילג

 ,טפַארק

 סָאד זַא קהבומ ןמיס ַא ןוא שיטסירעטקַארַאכ ןוא לעניגירא סרעדנוזַאב

 "עג ףרַאש ןיא רעדיל יד ןקיווייל ייב ןענייז ןרָאװעג ףייר םיא ןיא זיא דיל

 ךָאנ טמַאטש סָאװ ,"טעקסא; דיל םעד ןיא לשמל יװ ןעמטיר ָאטאקאטס עטמַאצ
 ןופ רעדיל עכעלרעדנואוו ערעטעּפש יד ןיא רעדָא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ

 :זיאולעה וצ ראלעבא

 ןײבצ א טפיג -- טלעװ יד הא

 --- ןײנ םענעלַאפרַאֿפ טפ

 ,ןייבעג ןײמ טגטירַאפ טָאה

 .יאולעה

 ,ףוג ןײמ טלּפירקרַאפ טא

 ,בורַאב ןײמ טמעשראפ ווא

 .ףור ןײמ טקיטולברַאפ טא

 .יאולעה

 ,טנערברַאפ -- רעבכיב עגײצמ

 ,טדנעלרַאּפ -- רעדיל עגײמ

 -- ,טנגעװ ןיא טרעיומרַאפ ךימ

 .יאולעה

 ,טײװ ןיב ךיא ,טײװ ןיב ךיא
 ,טײז ַא ןֶא טלעװ רעד ןפ
 .טײרש ךָאנ ץלַא ץרַאה סָאד רַאב

 .זיאולעה

291 



 .ןערב 8 זומ ןיט טוט

 -- ?ןעשעג רעדנוטװ טעװ

 -- ןעז ךיד שטָאב טיוט ןרָאפ

 .יאולעה

 הךַאװ ןוא סָאלש -- רימ םורָא
 ,ךַאד רעשיריטסַאגָאמ
 -- ,ךַאנָאמ רעסײװ ַא ןיב

 .זיאולעה

 ןוא ,שממ דיל זיא סָאד -- הגרדמ רעטסכעה רעד ןופ עיזעָאּפ זיא סָאד
 ,דיל ןפור ןזרעפ ןיא סטפירשעג עדעי טריפעגנייא זיא סע יװ טינ

 ,דיל-ראלעבא ןטייוצ ַא ןיא טרָאװ סָאד זיא טריטנעצקַא רעפרַאש ךָאנ
 : הליפת:טנווָא סראלעבא, טסייה סָאװ

 -- טָאג
 ?וטסיב רעװ
 ןיב ךיא רעװ
 :ךיא סײװ
 דרע
 -- ,רמוח ןוא
 ראלעבַא
 .ךיא סײה

 ןַארַאפ זיא רעדיל עכעלנע ערעדנַא רעקילדנעצ ןיא ןוא רעדיל יד ןיא
 רעקרַאטש ַא יװ טּפַאכרַאפ םטיר רעד .עיצַאריּפסניא רעטכע ןופ חוכ רעד
 -נַאװ; ַא ייב "ןדערק סָאד יװ טינ ,ךעלדליב ,ךעלכַאז זיא ןדער סָאד .םָארטש
 עלַא ןופ ץיזַאב ןלופ ןיא רעלטסניק ןסיורג ַא ייב יוװ רָאנ "ףָאלש ןיא רערעד
 ?שיצַאלומיס, רעד ןופ ןמיס ןייק ןַארַאפ טשינ רעדיל יד ןיא זיא סע .תוחוכ ענייז
 ןָאט ןופ טייקידתמא רָאנ ,דיל ַא ןיא ץעגרע טדער ןיילַא קיווייל רעכלעוו ןגעוו
 ,טײקרַאבנפָא עקידשוריפב ןוא תוטשּפ עקידלַאװעג ,ליפעג ןוא

 ןעמ טלָאװ ,טזָאלעגרעביא טָאה קיווייל סָאװ ,תורישע רעסיורג רעד בילוצ
 ענייז ןופ ןטקנוּפ-ךיוה יד ואוו ,ןפַאש ןייז ןופ *?סַאלטַא, ןימ ַא ןפַאש ןפרַאד
 קנַאדַא ןבעל טעוװ קיווייל םערָאװ .טנכייצַאב לעיצעּפס ןענייז ןעגנוכיירגרעד
 ַא ןעװעג זיא רע סָאװ ,םעד קנַאדַא טינ ןוא ענייז ןטקנוּפ-ךיוה עשיטעָאּפ יד
 ."עדנעגעל עטצעלא ַא ןלצל-אנמחר רָאג רעדָא עדנעגעל

 ןטלָאװ רעפעש עסיורג עריא ןעוו טַאהעג רוטַארעטיל ַא טלָאװ םינּפ ןייש ַא
 זיא טײקטמירַאב סמכילע םולש ןופ טייקנייש ןוא עירָאלג יד .סעדנעגעל ןייז
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 -ילַאער עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא יו ,עדנעגעל עלַאנָאיצַאנ ַא ױזַא טינ זיא רע סָאװ

 -געגעל ןייק טינ זיא רע ןעוו ,זיא רעביירש ַא רַאפ דובכ רעטסערג רעד .טעט
 ןעק ןעמ ןעוו ,טייקכעלקריוו עכעלגעטלַא עטושּפ ַא ,טייקכעלקריוו ַא רָאנ ,עד
 גנופיטרַאפ ,גנונַאּפש טימ ןענעייל ,ןענעייל ,ןענעייל ןוא ךוב ַא סנייז ןענעפע
 ,רעטושּפ טימ ,ןייז לחומ ןטעקסַא-טסנוק יד רימ ןלָאז ,עקַאט ןוא גנוביוהרעד
 ןקיזָאד םעד ןופ בורל טָאה קיוויל ןוא .האנה רעשיטעטסע רעשידָאמטלַא
 ױזַא שידיי טלָאװ יאוולה ןוא ,רענעייל ןעוועג רָאנ ןטלָאװ יאוולה .ףָאטש

 סקיווייל גנַאל יוװ קלָאפ ןשידיי ןופ טייהרעמ רעד ןופ ליומ ןיא טבעלעג גנַאל

 ,ךַארּפש רעד ןיא ןרעוו וצ טנעיילעג ןוא ןבעל וצ ןענידרַאפ רעדיל עשירעלטסניק

 .ןפַאשעג ייז טָאה רע רעכלעוו ןיא
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 נרעבנעצלַאמש ָאבַא

 רעדיל עטקורדעג עטשרע יד

 "שינזוק-גנוי; רעמונ ןטייווצ םעד ןיא טריטויבעד טָאה גרעבנעצלָאטש אבַא
 רעד ןופ ןַאגרא רעד ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ לַאנרושז ַא ,(1924 ,רעבָאטקָא)

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא גנוטכיר רעשירַאטעלָארּפ רענעמוקעגפיוא ןַאד
 -לָאטש טָאה גנוטכיר רעקיזָאד רעד וצ תוכייש עשיגָאלָאעדיא ןייק .עיזעָאּפ

 ּפַאנק ללכב ,לרוחב קירָאי:19 ַא ,ןַאד ךיז טָאה רע .טַאהעג טינ גרעבנעצ

 לַאנרושז רעד ,רעמ טשינ .ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ ןיא ןבילקעגרעדַאנַאפ סָאװ

 רע טָאה ,רעגנַאפנָא טקורדעג ןרעג טָאה ,שירעביילקרעביא וצ טינ ןעוועג זיא
 .טקורדעג ךיוא ךיז

 -יל יד ןופ סנייא .רעדיל עשביה ץנַאג לָאצ ַא טימ טריטויבעד טָאה רע
 ריאמ טימ תופתושב ןבירשעגנָא רע טָאה "ןטניוװ ןעיסָאפ ןעמָאנ ןטימ רעד
 ,"ָאװער-ָאכרַאנַא; ןעמָאנ םענײמעגלַא ןרעטנוא ,רעדיל ערעדנַא יד .ןרעקיטש
 ןײלַא רע טָאה ,"לציה רעד, טסייה ייז ןופ סנייא סָאװ ,"רעדיל-דירַאי ןוא
 "ָאװער-ָאכרַאנַאא ןעמָאנ רעד זַא ,ןייז טלָאמעג ךעליירג ןָאק סע ,ןבירשעגנָא
 ,ץיגרעבנעצלָאטש טימ רעטלע ןייא ןיא שטָאכ סָאװ ,ן'רעקיטש ןופ ןעמוקעג זיא
 ,עיזעָאּפ רעד ןיא זיא עדָאמ עטצעל יד סָאװ ,טסואוועג רעבָא ןיוש רע טָאה
 ,?ןסײרנָא, לָאז סע זַא ,דיל ַא ןריוורעס ןוא ןרירַאּפערּפ ףרַאד ןעמ ױזַא יו ןוא
 רעטנוא עזַארּפ רעשיריל ןיא ךַאז ַא טַאהעג רעמונ םעד ןיא טָאה ןיילַא רעקיטש
 -עגסיוא קרַאטש ןַאד בגַא טָאה ךַאז יד ,"אימיטניא, ןעמָאנ ןטריזיניטַאל םעד
 ,ןעמונ

 ןענייז "רעדיל-דירַאי; ןוא "ןטניוו ןעיסָאק יד יצ ,טנַאקַאב טינ זיא רימ

 .שידיי ףיוא ןבירשעגנָא טָאה גרעבנעצלָאטש סָאװ ,ןכַאז עטשרע יד ןעוועג

 רע טָאה ,שידיי ףיוא ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע רעדייא זַא ,רָאנ סייוו ךיא

 -שינ ץנַאג בגַא טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש ַא --- שיליוּפ ףיוא ןביירש טוװאורּפעג

 ןטעָאּפ עשילױוּפ רָאּפ ַא טנַאקעג טכעלש טינ ךיוא טָאה רע .טנעקעג קיד'השק

 טגעלפ רע רעדיל סעמעוו ,ןעמיוואוט ןַאילוי טַאהעג ביל סרעדנוזַאב טָאה ןוא

 רעטעּפש רע טָאה רעדיל יד ןופ רָאּפ א ,קינייװנסיױא ףיוא ןרימַאלקעד טּפָא

 טנָאקעג ןטסעב םוצ ןַאד רע טָאה ןטעָאּפ עשידיי ןופ .שידיי ףיוא טצעזרעביא

 טליפ סולפנייא רעייז .ןשיקרַאמ ץרּפ ןוא ןגרעבנירג יבצ ירוא ,ןשטיװַאר ךלמ

 ,טריטויבעד טָאה רע עכלעוו טימ רעדיל יד ןיא ןעמ
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 לסיב שביה ַא ךיז ןיא טָאה "ןטניוװ ןעיסָאפ דיל עקידתופתושב סָאד

 רָאג ךָאנ ייוצ רַאפ וטפיוא לקיטש ַא ללכב זיא ןוא תורוש עטנַאסערעטניא

 ייוצ יד זַא ,טעז ןעמ .ךַארּפש לכ םדוק טגָאמרַאפ דיל סָאד .רעטכיד עגנוי

 -ביר ,ןרעדָאמ זיא דיל סָאד .ןושל טימ רעליימ עלופ ןגָאמרַאפ רעטכיד עגנוי

 קילױרג ןוא שיטסימיסעּפ קידרקפה זיא סע .טייצ רענעי רַאפ ,שידָאמ רעקיט

 -ּפָא רעטקעריד ןייק ָאטיג זיא סע ואוו טרָאד ,רעבָא ללכב .שיטסינָאיסערּפסקע

 טינ ריש סָאד זיא ,?ָאטסיפעמ, סגרעבנירג ןוא "עּפוק; סעשיקרַאמ ןופ גנַאלק

 ןזַא ,ךעלגעמ וליפַא זיא סע .,ייז ףיוא עידָארַאּפ עקידנטסימוא ןַא סעּפע יו

 ןובשח ןפיוא ןייגליואוו טזָאלעג ןוויכב ךיז ןבָאה רעקיטש ןוא גרעבנעצלָאטש

 סָאװ ןוא עדָאמ רעד ןיא ןעוועג ןַאד ןענייז סָאװ ,תוצילמ-ערטסַאילַאכ יד ןופ

 רָאטקַאדער ןגנוי ַא ןקערשנָא תוחּפל זיא ,ןעמענסיוא טינ ביוא ,טנָאקעג ןבָאה

 :רעגנַאפנָא רַאפ לַאנרושז ַא ןופ

 טיורב טלמישרַאפ סורַא טפעלט סָאװ ,שטנעמ רעקידנעצנַאלג רעצרַאװש ַא

 רעגעגיוצעצ 8 רע טגיל גָאט ןצגַאג ַא--רבח ןיימ זיא---עּפוקיטסימ ןוס

 ןײד ןפ רעסעב ןטסירב ,טיוז טסליװ ,רעהַא םוק .רימ וצ טפור א

 ,ןסע וטסגירט טסיזמוא ,סעמַאמ

 ךיז ןסײב ןײצ יד ןא ךרעירד ףיױוא רעגעגיובעגנײט ןֵא ץיז ךיא טא

 --- ןו רעד ףיוא עטערַאפעגסיוא -- ןסע רעטיטש ןיא

 ,עטקיטײװעצ סיפ עגײמ ףיױוא בוטש ַא ןעד טרַאו יב

 ןַא ןבראטש טעװ סָאװ ,םענײמ רבח ןצרַאװטש ןפ סיפ יד ףױא ןוא

 ?ךיא יװ ךײלג ןעמַאמ א

 םעד בילוצ ןיוש ,"רעדיל-דירַאי; יד ןעמענ ןיוש ןעמ געמ רעטסנרע ליפ

 םינמיס ָאד ןיוש ןענייז רעדיל עקיזָאד יד ןיא .ןַארַאפ ייז ןיא זיא סָאװ ,טסנרע

 רעקידרעטעּפש ןייז ףיוא גָאזנָא ןַא ייז ןיא ןַארַאפ .טנַאלַאט סגרעבנעצלָאטש ןופ

 ע'טושּפ ערעייז ייב ןכַאז ןפורנָא ןענָאק ןייז ףיוא ,טייקידנערעק רעכעלכַארּפש

 סָאד רעבָא זיא ,ייז ןיא עקיד'רקיע סָאד .ןעמענ עכעלדליב ךָאד ןוא עשידרע

 ןוא ליורג ןקידהמחלמ ןופ ,טסימ-ןעניאור ןופ ןביילקפיוא ןלעװ עלופסָאטַאּפ

 -פיוא ייז ןוא ןכַאז עטעדנעשעג ןופ ,סנבעל ענעטָארטעצ ןופ ןרוּפש -- רקפה

 קילגמוא ןופ רעגָאלקנָא ןוא תודע יו למיה ןגעק ןייוועג ןוא ייוו טימ ןבייה

 ,תוירזכַא ןוא

 ךיז ןופ גנַאלרַאפ א ןוא קיטייו ןטכע "רעדיל-דירַאיא יד ןיא טליפ ןעמ
 ןופ ןעגנובעלרעביא ןוא ןקורדנייא עקידרענרעד ענעכָאטשרַאפ יד ןסײרסױרַא
 טינ ןוא ,רַאמשָאק ןופ רעדיל רעבָא סע ןענייז ןײמעגלַא ןיא .ןרָאי-המחלמ יד
 -רעטרעוו ןטכידעג טימ לופ --- ןשזַאמיא עפרַאש-זייוורעטרע יד ףיוא טקוקעג
 וצ ױדנַאל ָאשיז יװ גיא טינעג ַאזַא ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ .רעטנָאלּפ
 -ַאט םעיינ ַא ןופ גָאװצ םעד ליורג ןוא רעטנַאלּפ םעד רעטניה ןעזרעד ןענָאק
 : טנַאל
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 !רעײפ עטצעל סָאד סיוא שעל

 ךיד ײב ךיז טעב טיוגק רעקידרעכיױור רעד סָאװ טינג ץוק

 ,ןגיוא הסיסג עגיוַא טימ :

 וךס 8 ןטסעז ןגיא עויזט

 ,לײה ץיא שיטגטױט ַא ףַא ןעמ טשַאװ ןגױא עניזַא

 -- .סיפ עטעשטומעגסיוא ענגײז ןופ רעגניפ יד ףיוט טוט

 -- יז ןופ סײװש םעד סיוט רעדירב ערעײז טימ שיװ

 -- ןעז וטסעװ ,עטָאלב יד רעפַא עבילד

 ןשטנעמ רָאֹנ ,ײז ןענײז רעגניפ טשינ

 .פעקלגָאג עקירעיורט עגױזַא טימ ןשטנעמ עצנַאג

 הגױא עכלעזַא טימ ןקוק ּפעקלגָאג ענױזַא רא
 ?וטסָאה עלעקעטש טליוהעגסיוא ,גנַאל ַא ?ארומ וטסָאה עשזסָאװ
 ,םלוע תיב ןופ רעטיה ַא ,רג תבש א יװ ױזַא םוק
 רעטעשזַאטעגסיוא ןיא רעדיגַא ךיז לעטש ןא לציה ַא יװ ױזַא םוק

 ריט

 ןשיט ןופ סעציילפ ףיוא טליוסעג טָאה סָאװ ,ךוטשיט סָאד

 ,סעטשוטסַאּפ ופ ּפעֶק ףיוא טלױסעג טָאה טָאװ ,ךוטשיט סָאד

 -- ררעפ רַאפ ערעד 8 והָאװעג ויט סָאד

 ןדלַאה ןיא ןגָאלשעג טָאה ןעמ ןעװ ,טליחעגנײא ךיט בָאה ּפָאֹל ןײימ

 ןרָאטעג טמעלעג זיא זדלַאה רעד טא

 יורטש ןקיזײל ,טָאמעצ לטויב ַא ףױא טציא

 ,ףוג רעסידגעײגרעד ןײמ טגיל

 ,ןיק רעד ײב ךיז טקנירט ךדוטשיט סָטד הא

 ךוטשיט םעבופ ערַאּֿפ ַא סיר טײג טציא

 ...סורגנטיױוט ַא רימ טקיט טא

 .א .װ .ַא .א

 טינ רעבָא ןעמ ןָאק ,תורוש עקיזָאד יד ףיוא ןקוק טינ טנייה לָאז ןעמ יו
 ןענייז ייז זַא רעדָא ,טייצ רעד ןופ טסייג ןיא ןעוועג טינ ןענייז ייז זַא ןגָאז
 ,תורוש עשיטסינָאיסערּפסקע רעדָא ,עשיטסילַאעררוס יד ןופ רעגרע ןעוועג
 רעד רעביא רעטכיד ערעטלע וליּפַא ןוא עגנוי ןבירשעג ןַאד ןבָאה סע סָאװ
 ןגרעבנעצלָאטש עגונב םירָאװ ,ןעקנעדעג וצ קיטכיוו זיא סָאד .טלעוו רעצנַאג
 ַא ןעועג זיא רע זַא טניימ ןעמ סָאװ ,םעד טימ תועט םעד טּפָא ןעמ טכַאמ
 ...עיזעָאּפ ןופ תישארב םעד ןופ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ לכמל שיטעָאּפ

 -נעצלָאטש סָאװ ,"ןסקָא; דיל סָאד ןעוועג זיא טייקרָאלק רעמ וצ טירש ַא
 ,(1925 ,רַאונַאי) ?עינזוק-גנויא רעמונ ןט23 םעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה גרעב
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 רעשיטסילַאער ,קורדסיוא ןיא רענייר ןוא רערעלק ליפ זיא דיל עקיזָאד סָאד

 -נעזיורב-דליוו ַא ץלַא ךָאנ זיא סָאטַאּפ רעד שטָאכ ןוא שזַאמיא ןוא דליב ןיא

 רָאלק דיל םעד ןופ רעבָא ךיז טרעה ,רעקידוועיירש ַא ץלַא ךָאנ ןָאט רעד ,רעקיד

 ךיז ןיא טגָאמרַאפ דיל סָאד .קיריל רעלענָאיצַאמע רעטכע ןופ לוק סָאד סױרַא

 בגַא .יח-לעב ןעמוטש םוצ ןענמיה ענייז ןיא טנָאמרעד ןוא ןשטיוװַאר ןופ סעּפע

 :"ןמיה ַא; דיל סָאד עקַאט טסייה

 -- טירט עקידגעגזערג טימ ןרירַאי ףיױוא ןססָא

 סעטערָאק טפ טכַאנ עטצעל יד העטעג לַאטש ןיא טכַאנ עטצעל יד

 .ןעקגורטעג

 ,רעבײרט רעד טײרגעגנָא טײטש רעסיװרַָאב ַא

 ?ןעגנַאטשידָאי ןַאטנָא רעװ ?ןסֶסֶפ ףןפיױק ךײא טעװ רעװ

 -- תוּפוח עצרַאװש ןלעטש רעװ ?הטיחש ןצ ןריפ רעװ

 ?רעטסעװש ערעײא טריסעג טינ לָאמנײק טָאה ןעמ עכלעװ ןצ ךײא

 הסטָא ,בײא ןעמ טנכײצ ןעלגיז עטילגעצ טימ

 -- ןגעװ עקידרעבירג ףיוא ןרילרַאפ טיִג ךיז טלָאז ריא

 ולָטּב רעײא ןבעגּפָא ףרַאד רעביײרט רעד

 -- טרָא ןס ךיז טריר ריא טא ךדעלטיטס ןָא טּפעלק ןעמ זַא ןוא

 הפאה א ףיױוא טליצימ סָאװ ,יד טינ ןעשטיר

 .ןגָאט סעטטַאי ןיא רעגערט ןטײז סעמעװ יד טא

 -- ןטלַאטש עדמערפ א טעװטשכעגפיוא ןוא ריא טנעז םימוחי לײװ

 .ןעגַאטשרַאֿפ טיג רענײק טָאה ןטסימ ףױטש ןעװער רעײא ךןא

 .רעצ טימ לופ ןגױא טימ ןט ּפעֶס עצרַאװש טימ ןסקָא

 ,טעדרַאּפ ןסײװ טימ ןלַאּפעג טיג ךײא רעביא זיא ינש ןײק

 .ןרָאװעג טיר טינ זיא ענילַאק ןײק טא
 .קעװַא ריא טנעז ץהואװ
 ךײא טימ ןעגנַאגעג ךיא טלָאװ ,רעבײרט רעד ןייז לָאז ךיא
 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ טא ףרָאד ןצ ףרָאד ןופ
 .טכַאגַאב םעגײאניא ךײא טימ טעװערעג ןוא
 !טיוט ,טמוק טױט
 ?טײצ רעד רַאּפ טוא עשז סָאװרַאּפ

 ןעמ זַא .רעדיל עטקורדעג עטשרע סגרעבנעצלָאטש ןעוועג ןענייז סָאד

 עשירעטכיד יוװ ךָאנ רעמ זַא ,ןעמ טעז ,טקעּפסַארטער ןיא טציא ייז ףיוא טקוק
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 סע .טייקכעלקריוו עשיטָאַאכ ןוא עיור ַא קורדסיוא םוצ ייז ןיא טמוק ,טייקיור
 -מוא יד ,סעיצַאניצולַאה יד .עיזיוו יו ,עיצַאניצולַאה רעמ ןַארַאפ ייז ןיא זיא

 שיטַאמָאטּפמיס רעבָא ןענייז ,דייר ענעמונעגכרוד קיטייו טימ רָאנ ,עשיגָאל
 ,טייצ רעקידהמחלמ'ךָאנ רעד רַאפ

 רעבָא זיא ,רעדיל יד ןיא ןייז טינ לָאז סע סולפנייא רעשירַארעטיל לפיוו
 ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ ןופ טריטקיד זיא סָאװ ,ךס ַא ןַארַאפ ךיוא ייז ןיא
 ערעדנוזַאב רעדיל יד ןיא טנידרַאפ סע סָאװ .ןעגנורַאפרעד-סנבעל עטקעריד ןוא
 טייצ רעד וצ טייקירעהעגנָא רעייז ,לעטשנייא רעייז זיא --- טײקמַאזקרעמפיוא
 תורוש עקיציילפרעביא עגנַאל יד ןיא .געט ענעי ןופ עמעט-רקיצ רעד וצ ןוא
 סָאװ ,ןרימרַאלַא ליוו סָאװ ,סקיכות סעּפע ןגָאז ליוו סָאװ ,רעטכיד ַא ןעמ טליפ

 ךיוא לָאמוצ ןוא עקיטולב ןפרַאװ ליוו סָאװ ,ןרעדורפיוא ןוא ןקעוופיוא ליוװ
 ן'א ןטייקיניזמוא יד ףיוא טקוקעג טינ .םינּפ ןיא טלעוו רעד ןתמא עקיטָאלב

 רעשילַארָאמ ןוא רעשיטע ,רעייפ ןַארַאפ רעדיל יד ןיא זיא ןעיירעדניק
 ,סָאטַאּפ

 גרעבנעצלָאטש סָאװ עז וצ טנַאסערעטניא ןעוועג רעבירעד טלָאװ סע
 יד .געו םעד ףיוא ןייג רעטייוו ןעוועג לָאז רע ןעוו ,טכיירגרעד ןעוועג טלָאװ
 ןוא םרָאפ ןיא טרעטיילעג טינ ןעוועג טייצ עגנַאל ַא ךָאנ אמתסמ ןטלָאװ רעדיל

 ןביירש וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,רעטכיד עשידיי עלַא טעמכ יװ .קַאמשעג
 ענייז ןיא ןזיוװעגסױרַא גרעבנעלָאטש טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 עשירעלטסניק רַאפ יו ןכַאז ןופ טעטילַאער רעד רַאפ ליפעג רעמ רעדיל עטשרע
 ךיוא רעטכיד ַא ןריפ ףוס לכ ףוס רעבָא זומ ןכַאז ןופ טעטילַאער יד .ןעמרָאפ
 ,םרָאפ ןופ טייקטכע ןוא טעטילַאער רעד וצ

 "עגנוי} יד ןוא גרעבנעצלַאטש

 ןביוהעגנָא טָאה גרעבנעצלָאטש רָאנ יו זַא ,טריסַאּפ ױזַא רעבָא טָאה סע
 ןעייפירָאק יד ןרָאװעג ןלעפעג רע זיא ,עפַאק רעשירַארעטיל רעד ןיא ןײגנײרַא
 רעדיל יד ױזַא טינ .ןבייל-ינַאמ ןוא ,ןױדנַאל ,ןדנַאלזייא -- ?עגנוי, יד ןופ
 ןעוועג ייז זיא ןילַא רע יו ,"עינזוק-גנויק רעד ןיא טקורדעגּפָא טָאה רע סָאװ
 -שירפ ןייז ןופ ,טייקשימייה ןייז ןופ ןלָאװקעגנָא סרעדנוזַאב ןבָאה ייז .ןלעפעג
 יַאג ןכעלדליב ןוא ןקַאמשעג ןייז ןופ ןוא טפַאשגולק רעוויאַאנ ןייז ןופ ,טייק

 .ןושל רענַאיציל

 ןופ רעגנַאפנָא ערעדנַא יד ןשיװצ טלייטעגסיוא םיא ןבָאה ?עגנוי, יד

 ,טײנַאב ןַאד ןבָאה ייז סָאװ ,"לזניא; םעד וצ ןגיוצעגוצ םיא ןוא טייצ רענעי

 ןוא עטכע סָאד ןעמענרַאפ טפרַאדעג רעירפ יוװ טָאה ןָאנבױא םעד ואוו ןוא

 ,דיל ענייר סָאד

 -עפ רעשירַארעטיל; ןייז ,ךירדמ סגרעבנעצלָאטש ןרָאװעג זיא דנַאלזייא

 טגעלפ בייל ינַאמ .ןפורעג רעטעּפש םיא טָאה ,גרעבנעצלָאטש ,רע יוװ ,"רעט
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 סגרעבנעצלָאטש רָאנ טגָאמרַאפ רע ןעוװ ,ךַא זַא ,תולעּפתה ןיא ןייגרַאפ ךיז

 ןענירעד ןטימניא טגעלפ ױדנַאל ןוא ,רעדנואוו ןָאטעגפיוא רע טלָאװ ,טנַאלַאט

 טינ געט יירד רשפא ןיוש ןגרעבנעצלָאטש; טָאה רע סָאװ ןצפיזעצ קרַאטש ךיז

 ."ןעזעג
 ןיא רעטכיד ןשידיי ןגנוי ַא רַאפ דובכ רעסיורג ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאד

 -חוימ עשירַארעטיל יד זַא ,היכז יד טַאהעג טָאה רענייא רעדעי טינ .עקירעמַא

 ףיוא ןלעװ וליפַא ךיז ןלָאז ,סנַאלעסקע רַאּפ ןטעטסע יד ,םיקנופמ ןוא םיס

 טיירג ןייז וליפַא ןוא ןייז ברקמ םיא ןלעװ ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןקוקמוא םיא

 .לַאנרושז ןוויזולקסקע רעייז ןיא ןקורד וצ םיא

 ןפלָאהעג ליפ ןגרעבנעצלָאטש ןבָאה "עגנויא יד זַא ,טינ קפס ןייק זיא'ס

 ךס ַא םיא דנַאלזייא טָאה סרעדנוזַאב .קַאמשעג ןייז ןופ גנורעטיילסיוא רעד ןיא

 ןפיוא רעגרַאק ןוא רעטיהעגּפָא ןייז וצ יו טנרעלעג םיא טָאה רע .ןָאטעג סטוג

 טימ ןהעש ןציזּפָא טגעלפ רע .קורדסיוא ןיא רעשיטעטסע ןוא רענייר ,טרָאװ

 ןייטשרַאפ וצ ןבעג םיא ,דיל ןינע םעד ןלענקנייא םיא טימ ןוא ןגרעבנעצלָאטש

 רעד זַא זיא סע קיטכיוװ יו ןייטשרַאפ וצ ןבעג ,"םישוח ןופ עירָאעט ,, ןייז

 ,גנורַאפרעד רעכעלניז רעטקעריד ףיוא טיובעג ןייז לָאז דליב רעדָא ,שזַאמיא

 ,דיל ןיא שידניק ןוא וויאַאנ ןייז וצ רעסעב זיא סע זַא ,טנרָאװעג םיא טָאה רע

 ןוא ןרעטש םעד ןשטיינקרַאפ רעדייא ,תומימתב ןוא תמאב סע זיא ןעמ ביוא

 טָאה יאדװַא ןוא יאדװַא ןוא .תוצילמ עשימסָאק ,"עקיניזפיט, ןטכַארטסיוא

 ,טייקשיטעטסעמוא ןוא יירשעג ןגעק טנרָאװעג םיא רע

 זיא סרעדנוזַאב .דימלת רעטוג ַא ןעוועג טרּפ םעד ןיא זיא גרעבנעצלָאטש

 -יטעָאּפ ןופ ןוא "םישוח ןופ טירָאעט/; יד ןּפַאכ וצ ןעמוקעגנָא רעווש טינ םיא

 רָאנ טינ טָאה דנַאלזיא סָאװ ,ןעוועג רָאנ זיא ןורסח רעד .טעטיוויאַאנ רעש

 טגיילעגוצ ךיוא טָאה רָאנ ,עירָאעט עשיטעָאּפ ןגרעבנעצלָאטש טימ טלענקעגנייא

 .רעדיל ענייז וצ טנַאה עשירָאטקַאדער עגנערטש ץנַאג ַא

 טגעלפ "לזניא, ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ןעוועג זיא סָאװ דנַאלזייא

 םיא טגעלפ גרעבנעצלָאטש סָאװ ,רעדיל יד ףיוא עיצַארעּפָא ןַא ןכאמ טושּפ

 רעד טימ ןרעו טכאמעג טגעלפ עיצַארעּפָא יד ,תמא .ןעגנערב טייצ עטשרע יד

 סָאװ ,ןדײנשמורַא טגעלפ דנַאלזייא .גרוריכ ןשירַארעטיל ןטינעג ַא ןופ טנַאה

 -ַארעּפָא רעד ךָאנ סָאװ ,רָאנ זיא הרצ יד ."שיילפ-דליווע סָאד ןפורעג טָאה רע

 טָאה סע ."רעדיל-דירַאי, יד ןופ רעטכיד םעד ןופ ןביילב גיצניוו טגעלפ עיצ

 זַא ,טלייצרעד רעטעּפש ריִמ טָאה גרעבנעצלָאטש יװ ,ןפָארטעג לָאמניא טינ

 טגעלפ דנַאלזיא ןוא עמעָאּפ עצנַאג א טעמכ ,דיל גנַאל ַא ןעגנערב טגעלפ רע

 ןפָארטס רָאּפ א יװ רעמ טינ "לזניא, רעד ראפ ןעמענסיורא םעד ןופ
 -- טוט רע סָאװ ,טסואוועג טָאה דנַאלזייא זַא ,טינ לפייווצ ןייק זיא סע |

 ןפָארטס רָאּפ יד יו רעמ ןבָאה טקנוּפדנַאטש ןשירעלטסניק ןטולָאטבַא ןופ זַא

 -שּפ, ַא ןופ זיא ,טציא רעבָא טנייש רימ יװ .ןרעוװ וצ טקורדעג טנידרַאפ טינ

 -ןיא ןעוועג טינ ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ ביוא ,טקנוּפדנַאטש "ןשיגָאגַאד
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 -ךעלניז עטוג יד זיולב ןופ ןעמַאר יד ןיא םיא ןסילשנייא סָאד טוג ןצנַאג
 ןבָאה ןעוועג לָאז ןעמ ןעוו ,ןעוועג רעכיילג רשפא טלָאװ סע .תורוש עטמעטַאב
 -ליפעג סגרעבנעצלָאטש רַאפ יװ ,תורוש ערַאבקורד יד רַאפ ױזַא טינ גיוא ןַא
 טנָאקעג טָאה רע סָאװ ןצונ יד רַאפ ,טייצ רעד ןופ טסייג םעד רַאפ ,טלעוו
 טשרקיערעד ןוא ןטנעווייל שסיורג ףיוא ןטעברַא וצ ךיז ןעניואוועגוצ ןופ ןבָאה
 -סיוא ךיז ןסייר ןייז ןופ סעיצַאקילּפמיא עשיאיידיא ןוא עלענָאיצָאמע יד רַאפ

 ,ליורג ןוא ןברוח ןופ טלעוװ ַא ןקירדוצ
 -נָא טָאה גרעבנעצלָאטש זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה "סעיצַארעּפָאק סדנַאלזייא

 -יורג סָאד ,עלעוטקַא סָאד ,עכעלטייצ סָאד רעדיל ענייז ןופ ןזָאלוצסיוא ןביוהעג

 "גייא ןופ עגַארפ ַא ןעװעג ױזַא טינ זיא סע ,עשיטסינָאיסערּפסקע ןוא עקיל
 ןעוועג טינ לָאמנייק גרעבנעצלָאטש זיא ןעמונעג םצע ןיא םירָאװ --- ,סולפ

 ןופ קַאמשעג םעד ןפערטוצ ןלעװ ןופ יו --- ,"עגנוי, יד ןופ רעגלָאפכָאנ ןייק

 ,ייז ייב ןעמענסיוא ןלעוו ןופ יו ,"עגנוי, יד
 ,לטרעפ ַא -- דיל ַא ןסיירעצ םיא לָאז דנַאלזייא זַא ןטרַאװ וצ טָאטשנָא

 -קירוצ םיא טשער סָאד ןוא קורד םוצ ןעמענ לטרעפ ַא ןופ רעקיצניװ רעדָא
 ַא זילב ןביירשוצפיוא ןביױהעגנָא הליחתכל גרעבנעצלָאטש טָאה -- ןבעג

 .דיל ַא ןופ לטרעפ

 ןיא קיטנעק זיא סָאװ ,טײקשירַאטנעמגַארפ יד זַא ,ךעלגעמ ךעליירג זיא סע

 -רעד יד .עכָאּפע-"לזניא; רענעי ןופ טַאטלוזער ַא זיא ,רעדיל סגרעבנעצלָאטש
 יּפִא טושּפ םיא ייב טָאה ,דיל לקיטש ַא טימ ןעמענסיוא ןָאק ןעמ זַא ,גנורַאפ
 -נײרַא טגעלפ רע .דיל ַא ןגָארטוצסיױא דלודעג סָאד ןוא ןליוו םעד ןעמונעג

 ןטייווצ ַא רעדָא ,םענייא ןוא רעטמַאלפעצ ַא ,רעקידרעטַאלפ ַא עפַאק ןיא ןלַאפ

 ןזָאל ןוא ,תורוש עקיטרַאסיורג תמאב ,עכעלטע רעוא ןיא ןעמושזניירַא רבח

 ,עמעָאּפ רעגנַאל ַא ןופ ןטימניא רעד רעדָא ,ביײהנָא רעד זיא סָאד זַא ,ןסיוו

 .טציא טביירש רע סָאװ
 רעדָא ןעצ יד יו רעמ טינ ןביילב רעבָא טגעלפ *עמעָאּפ, רעקיזָאד רעד ןופ

 ןטימניא ריא רעדָא ,בייהנָא ריא ןייז טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,תורוש קיצנַאװצ

 ַא יװ רעמ טינ (23 .ז) "רעטניו רעזייב רעד, דיל סָאד זיא ,לשמל ,ױזַא

 ךיוא ױזַא ,ןבײרשנָא טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,עמעָאּפ רערעסערג ַא ןופ טנעמגַארפ

 "רעדרעמ ץרּפ; עדַאלַאב יד וליּפַא ןוא (25 .ז) "ןפנַארב ןוא טסָארפ, דיל סָאד

 ן'תמא רעד ןיא טָאה ,דיל טקידנערַאפ ןוא ץנַאג ַא יו סיוא טעז סָאװ ,(232 .ז)
 -רעטניא עשיריל ןימ ַא יו רעמ טינ ןייז טלָאזעג ,ןַאלּפ ןלעניגירָא םעד טיול

 יד וליפַא .םינלזג עדנַאב ַא ןגעו עמעָאּפ רעשיּפע רערעסערג ַא ןיא ָאצעמ

 ןעלדנַאהַאב סָאװ ,(21 .ז) "ןקיװעשלָאב; ןוא 27 .ז) "רעניארקוא עגנוי, רעדיל

 ןבָאה ,רעדיל עצנַאג יוװ ןטליג רַאפרעד ןענָאק ןוא טנעמָאמ ןטמיטשַאב ןייא זיולב

 עמעָאּפ רעשיּפע רעקיזָאד רעד ןיא ןלעטש זיולב ןייז טלָאזעג ן'תמא רעד ןיא

 .ןבײרשנָא טלָאװעג טָאה גרעבנעצלָאטש סָאװ ,עיצילַאג ןקידהמחלמ-ךָאנ ןופ
 לא א
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 ערעגנעל ףיוא ןטסעמרַאפ יד זַא ,טקַאפ ַא ןיא ,ןייז טינ לָאז סָאד יו
 רשפא ןוא ןטיברַאפ גרעבנעצלָאטש טָאה רעטקַארַאכ ןשיּפע ןַא ןופ ןעמעָאּפ
 ביוא ,ןרעטכייל ַא ןופ רעדיל עשיריל עצרוק ףיוא ,ןטיבעגסיוא ןגָאז ןעמ ןָאק
 רשפא זַא ,טציא ךיז טכוד רימ רָאנ .רעטקַארַאכ םענעמענעגנָא רעמ ַא ןופ ןליּפַא
 לּפענ ךרוד ןגָאלשכרוד ןילַא ךיז ןגרעבנעצלָאטש ןזָאל טפרַאדעג ןעמ טָאה
 ,"רעליד-דירַאי, עגנַאל עטשרע ענייז ןופ רעטנָאלּפ ןוא

 ןענייז ,"לזניא, ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,רעדיל עטשרע יד ןיוש
 יד ןיא דישרעטנוא רעד שטָאכ ,"רעדיל-דירַאיא יד ןופ שרעדנַא ןצנַאגניא
 ןרָאװעג זיא הרוש יד .,ןטַאנָאמ עכעלטע ןופ יװ רעמ טינ ןעוועג זיא סעטַאד-קורד
 ןלעװ טָאטשנָא ,יירשעגסיוא ןשיטעטַאּפ םעד טָאטשנָא .רעקידוועגניז ,רעלעמש
 וצ רעק ַא -- "טױט רעד ,טמוק טיט; רעד זַא ,ןסקָא יד טימ ?ןעווער;
 ןיא רעדיל עטשרע יד ןיא ןַארַאפ .קיריל רעמיטניא רעמ ןוא רערעליטש
 עקיברַאפ ,ןזרעפ עטכייל טעמכ ,עקידװעליּפש ןיא ןבעג וצ ךוזרַאפ ַא "לזניאע
 עטלּפָאט יד טימ "װָאנרַאט; דיל םעד ןיא יװ ךעלדליב עשיטסינָאיסערּפמיא
 (קעה יד טימ טיילגרעב ןוא קעּפ טימ ךעלעדיי) הרוש רעדעי ןיא ןעמַארג
 טדנעוו סע) טזָאלעגרעטנורַא רעדָא ,ןביוהעגפיוא יוװ ךיז טָאה גרעבנעצלָאטש
 --ןעגנובעלרעביא ענייז ןיא טכיש ןקידרעירפ ַא וצ (םעד ףיוא טקוק ןעמ יװ ךיז
 ןיא יו טייהדניק ןייז ןופ ןטנעמָאמ עקידבוט-םוי ןוא עשילידיא רעמ יד וצ
 ןבירשעגנָא רעדיל ןעוועג ןענייז סָאד ,(22 .ז) *רָאי םעיינ ףיוא םייהַא; דיל םעד
 סיוועג זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ .העּפשה רעכעלנעזרעּפ סדנַאלזייא ןָא טינ
 דיל םעד ןופ לעיצעּפס ןוא "רעדיל-דירַאי, יד ןופ רעטכיד רעד סָאװ ,דָאש ַא
 ץקיזָאד יד ןופ לדיל ַא וצ זיב ןרָאװעג ןריושעגמורַא ?לזניא, ןיא זיא "ןסקָא;
 ; תורוש ריפ

 האפ רעסײװ ,ײגש רעשיצירּפ
 .ךָאד ןפ טיג טמוק רערעטנעמיט רעד

 רעדניליצ ןכיוה א ,טרעבלא לןירפ ןצרַאװש ןיא
 ,.רעדניס יד סראדנעלאק סיוא טלײט ןוט רע טצתט

 ןיא ןיוש .טלעטשעגּפָא טינ םעד ייב גרעבנעצלָאטש ךיז טָאה קילג םוצ
 לָאצ ַא טקורדענּפָא רע טָאה ?לזניא, ןופ ןרעמונ עכעלטע עקידרעטייוו יד
 ,טנַאלַאט ןשירפ ןוא ןטכע ןַא ףיוא רָאנ טינ טגָאזעג תודע ןבָאה סָאװ ,רעדיל
 ,תוהמ ןכעלרעניא ןייז ןכַאמ רָאלק ךיז ליוו סָאװ ,רעטכיד ַא ףיוא ךיוא רָאנ

 טָאה סָאד .ןפוא ןשודנַאל-שירעליואוו ַא ףיוא ןָאטעג סָאד טָאה רע ,תמא
 ,רעקיטכיר רעדָא ,רעטכַאמעג רעד רעטנוא לָאז ןעמ זַא ,טרעטשעג טינ רעבָא
 ואוו ,דיל םעד ןיא .רעפייא ןוא טסנרע ןליפ טייקשירעליואוו ,רעטכַאמעגכָאנ
 ןוא (11 .ז) ?שיזיוצנַארפ ןוא שילגנע ןייק טינ ןעק; רע זַא ךיז טמירַאב רע
 זַא ,טָאג יב רע טעב "ןכַארּפש יד רַאפ לקעק ןַא טָאה רע זַא סי טזָאל
 ןענָאק לָאז רע זַא ןוא "ןכַאז ןופ ךַארּפש יד ןייטשרַאֿפ; ןזָאל םיא לָאז רע
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 רעטרעװ ףיוא, ןענָאק ןוא "ןרערט עבלַאה יד ןטמעשרַאּפ ַא ןופ ןיײטשרַאּפ
 ."קיטייצ ןרעװ סָאװ ,ךעלדיימ ןופ ןוא ךעלגניא ןופ קיטייו םעד ןקירדסיוא

 רעדיװ טָאה רעדיל ענערױשעגמורַא ןוא ענעטינשעגמורַא יד ןיא וליּפַא
 םיא ןיא טָאה סָאװ .סָאטַאּפ רענַאמוה רעד קורדסיוא םוצ ןעמוק ןביױהעגנָא
 -רעסַאװ ןעמוטש ןופ ןוא עּפמָאּפ רעד ןופ, ןעמָאנ ןטימ דיל ַא ןיא .טזיורבעג
 :"ןענָאמרעד טלעוו רעד, לי רע זַא ,ןרעה רעדיװ רע טזָאל (10 .ז) "רעגערט

 ,רעגערטרעסַאװ ןעמוטש ןופ ןוא עּפמָאּפ רעד ןופ
 ,דנעדײלגגָאמ זיא סָאװ ,רעקײטּפַא ןופ
 ,רעגערט םארגאז ןפ ןוא םידירַאי ןופ
 ןעגַאק סעכיױלעטשטַאק הרובד ןופ ןוא
 ,רעטניװ ןיא טשרָאב קיטולב ןעײז סָאװ
 ...רעטניװב ןופ יוג םעד ןזָארָאמ ןופ א

 ןרָאי עטקילפעגסיוא ןפ ןרעדעפ ןעילפיס
 ,רעטלומ ןטצַארקעגסיױא ןופ טולב טעּפַאקיס

 ףרָאפרַאּפ זיא תורכ ןפיוא רענײב טָאװ ַא
 ,רעטלופרעביא ןַא ףָאשעמָאּפ רעד טרערטיס
 -- ןרָאלרַאּפ ךיז ובָאה סָאװ לגענ יד ,רָאה עטלָאגעגּפָא יד ךז
 ...ןרָאבעג ןעטעג טשינ ןעמ טלָאװ רעסעב

 יװ טזייוו ןוא "עגנויק יד ןופ קיטעָאּפ רעד ןופ שרעדנַא ןצנַאגניא זיא סָאד

 ,"לזניא; ןיא טקורדעג ךיז טָאה רע ןעוו וליּפַא ,טייוו ןעוועג זיא גרעבנעצלָאטש

 .םיכירדמ ענייז ןופ ןָאגיּפע ןַא טַאלג ןרעוו וצ

 ַא טקורדעגּפָא גרעבנעצלָאטש טָאה "לזניאק ןרעמונ עקידרעטייוו יד ןיא

 -רעביא עקידלַאב ענייז ןופ טרילומיטס רעמ ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדיל לָאצ

 עשיריל עצרוק ןעוועג ןענייז סָאד ,לטעטש ןופ תונורכז יד ןופ יװ ,ןעגנובעל

 רעלענָאיצָאמע ןוא טנעמַארעּפמעט טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל

 ,ערעדנַא ןוא ,"ןדַארעמַאק סױרַא טמוק דגַאי ףיוא; דיל סָאד יװ ,טײקטנַאּפשעג

 בָאה'כ, :םעט רעייז ןליפרעד ןעמ ןָאק תורוש עטשרע יד ןופ זיולב ןיוש סַאװ

 -עג רימ טָאה טָאג; ,"טינש ףיוא סױרַא ןיב ןוא טפרַאשעגנָא ךיז ּפרעס ַא יו

 --ןענעקרעד לעוו'כ סָאװ ץלַא רַאפ ןוא רעייפ ןקידרעקַאלפ ַא טימ ןענערב ןסייה

 ץנַאג ןייד רעדירב ערעדנַא יד קעװַא קנעש רעטָאפ םוצ גָאז ךיא, ,"רעייט ןלָאצ

 ןייק ןעניפעג טינ ךיא לעװ זיוה ןייד ןיא ,וצ טינ ןכער הלחנ ןייק רימ ,געמרַאפ

 -יא עלעניגירא ערעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה רעדיל עקיזָאד יד ,"ור

 ליפעג ַא טימ ,'רעדלעוו יװ רימ ןשיור ןריצַאּפש עקיטכַאנרַאפ ףיוא,) ןשזַאנ

 ןָא ןבייה סָאװ ךעלגניא, ןופ קיטייו םעד ןוא ,גנוכַאופיוא רעשירעטכיד ןופ

 :ןטעָאּפ ךעלגניא רָאנ ,םתס ךעלגניא ןופ טינ רעבָא ,"קיטייצ ןרעוו וצ
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 | ,ןגיוצעגנָא לדיפ ַא יװ
 ,רעטסײמ ןופ טגַאה רעד ףיוא קידנרַאג ךיא טרַאװ
 .ןגיוב ןפ דײז ףױא
 (גיוא ענעשָאלרַאּפ טימ
 .דלֲאװ רערעטצניפ ַא יח ךיא טרַאװ
 (גערב עלַא ןופ ןֶא ךימ דניצ
 טלַאװעג טימ לדײמ ַא יװ ךימ םענ
 לַאז רעסייה ַא יװ ןיב ךיא
 .ןדנוצעצ לעה רעטצנעפ עלַא ןפ
 םוא ײג ךיא ןא דײז רעניד רעד טשיוריס
 .ןדנואװ ענעדנוברַאּֿפ טשינ יװ ,ענעפָא םישוח טימ

 -ץגנָא עלענָאיצַאמע יד רעבָא ,ןדנַאלזייא ןופ ןעמוק "םישוח ענעפָא; יד
 -כעלדליב יד ךיוא יוװ ,קורדסיוא ןופ טייקפרַאש ןוא טײקשינָאקַאל יד ,טייקנדָאל
 ,סגרעבנעצלָאטש ןצנַאגניא ןענייז ,טייק

 תונמחר; רעד ןעוועג זיא טייקכעלדליב יד יװ רעבָא ךָאנ רעקיטכיוו
 ,"טוואורּפעג ייז טָאה טָאג סָאװ, יד ןיא סערעטניא רעד ןוא "ןכַאז עלַא רַאפ
 :סגרעבנעצלָאטש רעדיל עטשרע ענעי ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 ,טװאורפעג ײז טָאה טָאג סָאװ יד
 ןלָאצַאב טוומעג טולב טימ ןבָאה
 ,(ײלב ןא קיטכיזכרוד ןענײז ײז
 .ןלָאטיּפש ןופ עטזָאלעגסױרַא יװ

 רעצ רעפיט ַא ןגױט ערעײז ןיא

 .ןבַאז עלַא רֵטפ תונמחר ןוט

 ךיומ ןפ ןעלקניװ יד טימ ןעלכײמש ײז

 הראל טיג ךיוה לָשמניק ןעגעט טא

 ,רעדיל ענױזַא טימ זיולב טנגונַאב טינ ךיז ןַאד וליּפַא רעבָא ןיוש טָאה רע
 "שטװאורּפעג-טָאג, ןופ יד ןיא ,ןשטנעמ ןיא סערעטניא ןוא ליפעג ןייז ואוו
 יװ ןפוא ןוויטַארַאלקעד-שיריל ,םעניײמעגלַא ןַא ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוק לָאז
 סרעטלומ ןצַארק, סָאװ ענעי ןיא סערעטניא רעד .דיל ןטריטיצ-ןביוא םעד ןיא
 ערעטצניפ רעמינּפ טימ םורַא; ןעייג סָאװ ענעי ןיא ,"לגענ עטקיטולברַאפ טימ
 טײקנלַאפעג יד רָאנ טינ ןוא .טקרַאטשעג רעדיוו םיא ןיא ךיז טָאה ?עטסיוװרַאפ
 -יּפסניא ךיוא םיא טָאה סע רָאנ ,טגערעג םיא טָאה ןשטנעמ ןופ טנלע רעד ןוא
 ןוא .ןשטנעמ ןופ טייקנייש עקיטסייג ןוא עשילַארָאמ יד ,טייקנביוהרעד יד טריר
 עטערקנַאק ןיא ןשטנעמ עטערקנַאק ןגעװו רעדיל ןביירש ןביױהעגנָא טָאה רע
 ,סעיצַאוטיס
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 רעבָא טָאה רע .לטעטש ןופ ןדיי עשימייה ןעוועג טּפיוהרעד ןענייז סָאד

 ךיוא םיא טָאה סע .רערעדליש-רעגייטש ַא יו זיולב טינ ןבירשעג ייז ןגעוו

 -ַאמַארד יד ,לרוג רעכעלנעזרעּפ רעייז ,טסייג רעכעלרעניא רעייז טריסערעטניא

 ןענייז ייז עכלעוו ןיא ,שינעעשעג רעד ןופ ןטייקכעלגעמ עשיטעָאּפ ןוא עשיט

 יװ ,סָאטַאּפ םענעביוהרעד טימ ןדער טזָאלעג ייז טָאה רע .טלקיוװרַאפ ןעוועג

 -עג זיא דיל סָאד .ןעמָאנ םעד טימ דיל םעד ןיא רעדירעבזעב ףלָאװ לשמל

 : אפוג דלעה םעד ןופ דייר יד טימ ךיז ןטייב ןעגנורעדליש יד זַא ,ױזַא ןבירש

 ,ןימ ןטסײרפַאב טסַאל רערעװש ַט ןופ ,טאג,

 ,ןגױא יד ןפ ץכעלָאש ַא ,שיגעדנעלב ַא בָארַא טסמעג ןחא

 ,רָאלק רעטציא ךיא עז ןגער ַא ךָאנ יװ

 ,קורט ןיײגכרוד ןגערסקַאלש א ךיט ןעק ,רימ טימ טסיב וד זַא;

 ."רָאי עקירעגנוה ךיא ןָאק ןײטשסיױט ווא

 ןַאמירַא ןַא ןײרַא טפור רע

 .טעװַא רעדײלק ענעדײז יד טיג טא

 .געװ ןפיױא רעסעב זיא טגטײל עבָארג ןוא לטנַאמ רעטרַאה ַא

 ,טָאטש יד ,זױה סָאד טזָאלרַאּפ רע ןוא
 :ןרױלרַאּפ טשיורָאג טלָאװ רע יװ ץרַאה ַא טימ

 ,ריובעג ךיא ךיב טעקַאנ ,טָאג,

 ,לטניװ ןדעי ןיא ךיד ךיא ןעק ןביול ןוא

 ,ומעה ןסירעצ ַא ווא סיפ עסיוװרָאב טימ

 ."דמערפ רעד ןיא ,ןשיט עדמערפ ַאב

 רעדָא ,ויטַארַאנ רעד .דייר עשיריל יד ןענייז דיל םעד ןיא רקיע רעד

 רעייז ןיא טריזילַאער טינ רעבָא ,טריציקס זיולב ןענייז עיצקַא עשיטַאמַארד

 ףיוא גָאזנָא ןַא ,ואורּפ ַא רעמ רעבירעד זיא דיל סָאד .טייקכעלגעמ רעלופ

 רעלופ רָאנ ,רענעגנולעג סָאװ טינ ,ןענייז רַאפרעד .ךַאז עצנַאג ַא יװ ,סעּפע

 ַאמַארד-שיריל ַא ףיוא טיובעג ןצנַאגניא ןענייז סָאװ ,רעדיל ענעי רעצנַאג ןוא

 ייוצ ןופ טעבעג סָאדק דיל עטנכייצעגסיוא סָאד ,לשמל ,יװ ,גָאלָאנָאמ ןשיט

 : ?רעטסעווש

 ,טזָאלעגּפַארַא ןגיוא יד ןטלַאה רימ

 .ןיפש רימ ןגױא ןופ ןכעטש סָאד רָאב

 יז ,דנילב זדנוא דַאמ ַא ,טָאג רעטוג

 .ריפרַאפ ןגיוא גיט לײװ

204 



 ,טניװ רעד טגָארט זדנוא חיר א טולב ןופ

 .רעכיז ןיײגמוא טשיג ןענָאק רימ

 ,רעטסעװש עמערָא ײװצ רעּביִא ךיז םירֲאברעד

 .רעכיג סָאװ ןעגַאיװרַאפ ןלָאז רימ

 .ןרעװ סנירעשעװ עטלַא יװ ןליו רימ
 ,ןרַאטשרַאּפ זדנוא ֹוָאֹל טעברַא רעטרַאה ןיא

 .ןרערט יװ ריפעצ טולב רעזדנוא א
 -- סיפ ענײש יד קישטַאלּפ ךַאמ ,סיוא םורק

 .יא סע יװ רעביא זָאל ץרַאה סָאד רָאנ

 ױזַא גרעבנעצלָאטש טָאה "לזניא, ןיא רעדיל עטשרע רָאג יד ןיא ביוא

 עשירעטכיד ןייז טרימַאלקָארּפ ,טלעוו .רעד רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז ןגָאז וצ

 ןיא רעטעּפש ךָאנ ןוא "לזניא; ןיא רעדיל עקידרעטייוו יד ןיא רע טָאה ,ָאדערק

 ןיא .ָאדערק ןייז ןופ םירקיע יד ןריציטקַארּפ וצ ןבױהעגנָא ,"טפנוקוצ, רעד

 טקורדעג ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,"רעדירעבזעב ףלָאװ, דיל ןטריטיצ זייוולייט םעד

 זיא סָאװ ,"רעטסעווש ייווצ ןופ טעבעג סָאד ,/ ןיא ןוא ,"טפנוקוצ, רעד ןיא

 יד טײטשרַאפא רע זַא ,ןזיועג רע טָאה ,"לזניא, ןיא טקורדעג ןעוועג ךָאנ

 ,"ןקירדסיוא רעטרעוו ףיואג ןענָאק וצ ןָא טבייה רע זַא ,"ןכַאז ןופ ךַארּפש

 ,"קיטייצ ןרעוו ייז ןעוו ,ךעלדיימ ןופ ןוא ףעלגניא ןופ קיטייו, םעד רָאנ טינ

 ."ןרערט עבלַאה סנטמעשרַאפ, ַא ןופ סָאטַאּפ םעד ךיוא רָאנ

 טינ סלַאפנדעי ,רעדיל עשיריל-טקעריד ןייק טינ- ןענייז רעדיל יד שטָאכ

 ,קרַאטש רעייז ייז ןיא טנעמעלע רעשיריל רעד רעבָא זיא ,רעדיל-"ךיא, ןייק

 רע ףןָא ךיז טעז סָאװ אפוג רעטכיד רעד יװ ,ןדלעה יד ױזַא טינ ןענייז סע

 זיא ןדלעה יד ןיא עקידרקיע סָאד .,טלַאטשעג ןייז ןיא ןפַאשעג ןדלעה יד טָאה

 ךיז ףױא ןעמענ ףיוא ,תונויסנ ףיוא טייקטיירג רעייז ,רעקַאלפ-ליפעג רעייז

 וצ ידכ טייקנביוהרעד רעשיטע וצ ,גנורעטייל וצ הקושת רעייז ,ןכָאי ערעווש

 ,ןשטנעמ ןופ ןוא טָאג ןופ ןגיוא יד ןיא טרעװ ַא ןבָאה

 רעטכיד ןגנוי ַאזַא וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,ןסיוו וצ רעווש זיא סע

 ןייז ןופ דוס רעד ךעלריטַאנ זיא סָאד .ןפירגַאב ןוא ןליפעג ענעביוהרעד ענױזַא

 -ערטש ,ןליפעג ענױזַא טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ןײלַא רע זַא רעבָא ,טנַאלַאט

 ןופ ןעז ןעמ ןָאק "דלעהא ַאזַא ןעוועג זיא ןײלַא רע זַא ,ןפירגַאב ןוא ןעגנוב

 טָאה רע סָאװ ,דיל ַא ןיא .רעדיל עשיּפַארגָאיבָאטױא ןוא עשיריל עטקעריד יד

 ןוא עטספיט ענייז ןופ סנייא ,בגַא) טױט ןייז רַאפ רָאי רָאּפ ַא ןבירשעגנָא

 טדער סע רעכלעוו ןגעוו ,טייצ רעד וצ תומייש ַא טָאה סָאװ (רעדיל עטסקידנריר

 תונויסנ ךָאנ רעגַאב םעד ןופ גנוקיטעטשַאב .ערָאלק ַא ןַארַאפ זיא ,ָאד ךיז

 "ניא ןוא רערעפיט וצ ,ןיז ןשעקליר םעד ןיא ,לטימ ַא יװ רשפא ,ןכַָאי ןוא

 "רַאפ םעד ןופ םענַאב ןרעוויסנעטניא וצ ;גנופַאש רעשירעטכיד רערעוויסנעט

 :ןרערט עבלַאה סנטמעש
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 ןבעל ןיימ ןפ רָאי 1020 ןיא ,5 ןיא

 ,ןעגנאגעג ןריצַאֿפש ןיב ךיא ,טכַאנרַאֿפ תבש ,רעטניװ
 -- ןבעגרעד טגײרפ ןא ץרַאה סָאד רעכיז ןוט ּפָאֵס ןיא רעדיל
 .ןעגנטגרַאֿפ טעבעג יא ןַאד ריז ריא בָאה סָאװרַאפ

 ,געט עגײמ קיטײװ ןייס ּפָא טשינ גָאז ,טָאג,
 .סעװַא טשינרָאג סענ סָאמ רעטרעשַאב רעד ןפ
 ,ףרַאט רעטסּפרַאש רעד טימ ןבעל ןײמ דינש
 | .ףרַאדַאב ךיא ןגער רעדלעפ יװ סָאװ ,תורצ קיש
 ,טיוה ןיימ גָאלשסיוא ןופ ,בײל ןימ טשינ טיה טײקּפַאלש ןוּפ
 .טיורב ןײק טשינ ביג הא רעסַאװ ןײק טשינ ביג
 ,טניײרּפ יד רעטײװרעד ,םיאנוש ענגײמ בייחרעד
 .טנייש סע סיטכיל ןעװ ,לזמ סָאד ץרַאװשרַאּפ
 ןײלַא ךימ סָאהרַאּפ ,ןשטנעמ רַאְפ ךימ םעטרַאּפ
 ."ןײלס לבלימ ַא יו םענעי ײב ןגױא יד ןיא רימ ךַאמ טא

 ; תורוש 4 עקיזָאד יד טימ ךיז טקידנערַאפ דיל סָאד

 --- ןעגנַאגרַאפ רָּטי 13 ןעגײז סע .8

 .ןעגנאגעצ טגײרפ יד ,קרָאטש םיטנוש יד

 ןגיובעג ךָאי ןיט ,ץרַאװש לומ סָאד

 .ןגיוא יד ןרעװ רעטירעיורט ,רעטירעיררט

 ןייז ןיא דָאירעּפ רעדנַא ןַא רָאג וצ רָאג ןיוש ןרעהעג תורוש 4 עטצעל יד
 רעבָא ןעמ ןָאק ןצנַאגניא דיל םעד ןופ .גנומיטש רעדנַא ןַא רָאג וצ ןוא ןבעל
 ןַאד טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ ןעוועג זיא גרעבנעצלָאטש ךעלנע יװ ןעז
 | ,רעדיל ענייז ןיא טריפעגסיױרַא

 טכַאמעג טפָא ךיז טָאה רע יו שילגניי ןוא ןעוועג ןַאד זיא רע יװ גנוי
 ,טסואוועג טָאה רע .טסנרע ןסיורג ַא ךיז ןיא ףיט טגָאמרַאפ רעבָא רע טָאה
 טינ רוטיש ,?טוואורּפעג טָאג, ןופ ןייז טניימ סע סָאװ ןוא ןדייל טניימ סע סָאװ
 ןופ טנַאה, יד טליפעג רע טָאה קערש רעזעיגילער רעטלַא-רוא ןַא סעּפע טימ
 ,"שטנעמ םעד סיוא טקערטש? ןוא "קרַאק ןפיוא ּפָארַא טלַאפ רעווש; סָאװ ,?טָאג
 טולב סָאד (טּפַאצ) ןוא ןרערט וצ זיב (טוואורּפ) ,טנַאּפשעג ךָאי ןיא זיא סָאװ
 ,(52 .ז ,רעטיר רענעיורטש רעד עז) ?טונימ ןייא ןיא טלַא רעדניק (טכַאמ) ןוא
 רעווש, זיא ייז ףיוא סָאװ ,ןשטנעמ יד טגערעג עיזַאטנַאפ ןייז ןבָאה ץלַא יו רעמ
 ךיז רע טָאה רעמ ךָאנ רעבָא ,ןשטנעמ יד ןעזעג טָאה רע .?טנַאה סטָאג ןלַאפעג
 .ןעזעג ייז ןיא

 עשיטַאמַארד יד ןעוועג טלָאװ םענַאב ַאזַא רַאפ עמרָאפ עטסכעלריטַאנ יד
 ףיוא ןטסעמרַאפ וצ טרעהעגפיוא טינ ךיז טָאה גרעבנעצלָאטש ןוא .עמעָאּפ
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 סעכעלנע סעּפע ןבײרשוצנָא ןטסָאמרַאפ ןליפַא ךיז רע טָאה לָאמנייא .עמעָאּפ ַאזַא

 -טנַא וצ חוכ רעד טלעפעג רעבָא םיא ןבָאה סע .עידעגַארט רעשיכירג ַא וצ

 ןַאלּפ םעד ןפרַאװנָא טנַאקעג זיולב טָאה רע .עיצקַא עשיטַאמַארד ַא ןעלקיוו

 .ןריזילַאער םיא טינ רעבָא ,עמעָאּפ ַא רַאפ

 ךיז טָאה רע) "רעטיר רענעיורטש רעד, עמעָאּפ ןייז ךיוא זיא רַאפרעד

 ןייז ןופ רָאי ןבלַאהרעדנָא עטצעל יד ןיא טרעקעגקירוצ "רעטיר, םעד וצ

 טינ ,טגָאמרַאפ יז סָאװ ,תורוש עכעלרעדנואוו יד ףיוא טקוקעג טשינ (ןבעל

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןדָאזיּפע לָאצ ַא טרירַאב זיולב טָאה רע .ףרואוונָא ןַא יו רעמ

 ,עמעָאּפ ַא רַאפ סיסּפָאניס ַא רעמ זיא סע .ןרעוו טלקיװטנַא טפרַאדעג ןוא טנָאק

 : עמעָאּפ ַא יו

 ףעװעג וַאלסערב ןיא טא ןעטעג ןירב ןיא זיא רע
 .ןעזעג טשיורָאג ןוא ןעװעג ץעמלָא ןיא

 הסעגעג לצרעה רָאטקָאד טימ ןיװ ןיא
 הףסעזעג סעקליפש ףיוא יװ רע זיא םיור ןיא
 ,טנעײלעג ןעגײה רע טָאה ןילרעב ןיא
 .טנײװעג רעטיב רע טָאה זירַאּפ ןיא ןוא

 גרעבנעצלָאטש ךיז טָאה דיל סָאד ןביירש םייב זַא ,קיטנָאק ךיוא זיא סע

 םענעיורטש; םעד ןופ ןכַאמ ליוו רע סָאװ ,גנונעכער ןייק ןבעגעגּפָא טינ ךָאנ

 ןשימייה ַא ןופ ּפיט ַא ,טלַאטשעג שימָאק-יגַארט רעדָא שימָאק ַא --- "רעטיר

 דיל סָאד יא ץלַא ןופ רעכיג .לזמילש ןוא ןלטב ַא םתס רעדָא ,רעקיטנַאמָאר

 םענַאב ןטריזילַאטסירקעגסױא ןצנַאגניא טינ ךָאנ םענעגייא ןייז ןופ שימעג ַא

 ןקידלטעטש-וויטקעלָאק ןגָאז וצ ױזַא םעד ןופ ןוא "רעטיר; ןופ תוהמ םעד ןופ

 םוצ טרעהעג סיֹוא טעז סע יװ טָאה "רעטיר רענעיורטש; רעד .םיא ןופ דליב

 סָאװ ,ןענױשרַאּפ ענעי ןופ רענייא ןייז טזומעג טָאה רע .לטעטש ןופ רָאלקלָאפ

 ןופ טקעיבָא רעד ייז ןענייז "ץתעגושמ, ערעייז ,ןטײקשרעדנַא ערעייז בילוצ

 גרעבנעצלָאטש יו ,ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ןופ רענייא ,תונצל ןוא קזוח

 . +דיל רעדנַא ןַא ןיא טביירש

 ,רעלעט ףיוא טגײלעצ ןעװעג ,.,

 ,ןכַאל םייב םיא טימ ךיז ןעמ טָאה ןגרָאװעג
 הףרנושעג םיא סרעסעמ טימ יװ רעטרעװ טימ

 ...ןדנואט יד םיִא רעדעי טָאה ץלַאז טימ טישרַאּפ

 רענעיורטש; רעד זַא ,ןעזעגמורַא גרעבנעצלָאטש ךיז טָאה רעטעּפש טשרע

 -נייא טָאה רע .דיל קילעפוצ ןייא רַאפ זיולב .יװ רעמ ןעניד םיא ןַאק "רעטיר

 "רעטירק םעד ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ,"ווירב טימ טרעפוק, םעד ןופ זַא ,ןעזעג

 "ףעטיר, רעד זַא רָאנ ,ןדאלַאב ןוא רעדיל ךָאנ ןוא ךָאנ ןביירש רָאנ טינ רע ןָאק

 .עיזעָאּפ ןייז ןופ טלַאטשעג עלַארטנעצ סָאד ןרעוו ןָאק
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 רעדיל םגרעבנעצלָאטש ןיא .טנעמעלע רעשיטַאמַארד רעד

 ןייק ןביײרשוצנָא ןזיוװַאב טינ ןטייצ ענעי ןיא טָאה גרעבנעצלָאטש ביוא

 ענייז ןופ ךות רעד רעבָא זיא ,עּמעָאּפ עשיטַאמַארד עכעלטייהנייא ןוא עצנַאג

 ליפ טָאה טײקשיטַאמַארד עקיזָאד יד ;רעשיטַאמַארד ַא ןעוועג ןַאד ןיוש רעדיל

 ענייז ןופ גנוקריוו רעלענָאיצַאמע רעד וצ ןוא טעטילַאוװק רעד וצ ןגָארטעגיײב

 ,רעדיל

 קידנעטש טעמכ סָאד זיא ןייז טינ לָאז דיל ַא סגרעבנעצלָאטש שיריל יו

 -ויטקַא ןַא ףיוא ,עיצַאוטיס א ףיוא יו ,גנומיטש ַא ףיוא ױזַא טינ טיובעג
 ,דייר יד ,ןָאט רעד .גנובעלרעביא רעדָא ,שינעעשעג ַא ןופ םענַאב ןשיטַאמַארד
 ןופ ליּפשפױא רעד ,עמיטש רעד ןופ בייה ןוא לַאפ רעד .,סעיצַאלודָאמ יד
 ,רעטקַארַאכ ןשיטַאמַארד ַא טגָארט ץלַא סָאד --- ,דליב

 ענייז רָאנ טינ .ןרָאװעג רעטלוב ןוא רעטלוב ץלַא סָאד זיא רעטייוו סָאװ
 ייוצ ןגעו טעבעג סָאדק ןוא "רעדירעבזעב ףלָאװא יו ערעדנַא ןגעוו רעדיל
 ןיא שיטַאמַארד ןרָאװעג ןענייז רעדיל-"ךיא, ענייז וליּפֲא רָאנ ,"רעטסעווש
 עטסקינייװעניא ןענעסיורדרַאפ וצ טייקיאעפ יד .גנומערופסיוא ןוא קורדסיוא
 יײז טָאה סָאװ עיצַאוטיס יד ןבעג ןענָאק ֹוצ טייקיאעפ יד .,ןעגנובעלרעביא
 ןעגנוריּפש עפרַאש קיטייו זיב יד ךיוא יוװ ,ןפורעגסױרַא רעדָא ,טײלגַאב
 -- ןכיילגרַאפ ןוא ןרָאפַאטעמ ענייז טבעלעגפיוא שיטַאמַארד ױזַא ןבָאה סָאװ

 רעדיל ענייז ןוא רעדיל-"ךיא; ענייז ןשיוװצ קוליח םעד טשיװעגּפָא טָאה ץלַא סָאד

 .ערעדנַא ןגעוו

 סָאװ ,לשמל ,"ןיליירפ קידענג ןייז וצ רעטיר םענעיורטש ןופ ווירב ַא;

 ךיז טקידנערַאפ ,"רעטירק ןופ עביל רעלַאטַאפ רעד ןיא טנעמָאמ ַא טרעדליש

 . :;תורוש עשיטַאמַארד עקיזָאד יד טימ

 .םעב ןפױא ךיד עזיכ א טציא לקנוט זיאיס
 .עילג ןכיצ יד ףיוא ןזיור עדליװ יד
 סיוא ןכיצ ענד ףױא עװיּפָארק קירטש
 .ןעירב ןפיל ענײמ ןוא ץרַאה סָאד טכעטש סע לײװ

 וצ טָאה ןוא דיל-"ךיא; ַא ןיוש ןיא סָאװ ,"טכוזרעפייא; דיל סָאד ןוא

 תורוש ריפ טימ ךיז טקידנערַאפ ,גנובעלרעביא רעכעלנעזרעּפ ַא טימ ןָאט
 עטריטיצ יד וצ גנומערופסיוא רעשיטַאמַארד-ךעלדליב ןוא ליטס ןיא ךעלנע

 :"רעטירג ןגעוו דיל םעד ןופ תורוש

 ןגיוט ירד ןיט דמאז ןוט זדלַאה ןיא דצמַאז

 .טםירב ןפיל יד ףיוא עצטיּפָארק

 ןברַאפ עלעג ןיא טייגגרַאפ ךןוז יד

 .טילב ןסַאג עלַא ףױא טכורעפיײא ןוא
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 סגרעבנעצלָאטש ןיא טײקשיטַאמַארד רעד ןופ רעטסומ רעטוג רעדנוזַאב ַא
 זיא'ס, ןוא (91 .ז) "שינעקנעב;ק רעדיל ערעגנעל ייווצ יד ןענייז קיריל-"ךיא;

 ךיל ןטייוצ ןופ טפלעה עטשרע יד .(94 .ז) "ןפערט וצ לָאמַא ךָאנ ךיז טוג
 : ױזַא ךיז טנעייל

 ןֿפַאלק ןריט ,סײה ןענערב ןּפמָאל

 ,ןעגנילק םולח ןיא יװ ןיד רעזעלג

 !ןפַאלק רעצרעה ייװצ דיירפ ןופ עטלפייווצרַאֿפ

 .ןעגניר עקידלּפעג ,ןגױא יד רַאפ ןפיול ןעגניר

 ןרעטש רעד טגײטש ןטכױלַאב ץילב א ןופ יװ

 ,ןרערט עקידנעירברעטיב ןפיל ירד ףיוט ןרערט

 ,רעטיװעג ךרור ,רעײפ ךרוד ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 .טפַאשרעגנוה ךרוד ןוט ןעײר סיאגוש ךרור

 רעטיה סיאגוש ןופ טנעה עקידמערַאברעדצמוט ןיא

 .טעבעג ןײמ זיא ןעװעג -- ךַאֹנ טוט ןרַאפ לָאמוײא ךיד ןעז וצ

 ,רעטנגַארס ַא טטטשופַאה שץא ןגעלעג ןיב ךיא

 .טדנעטעג ףיש א ףױא גנונעפָאה עטצעל ןײמ

 -- רעֶטנַא םעד ףיױט טבײה ףיש יד ,ץרַאה ןײמ ּפָא טסײר ףײפ ַא

 ,טנעה יד ןרעטַאלפ לגילפ יװ ןיוש רָאנ ...ביײלב ךיא

 ,טבערברעד ליױוק ַא יװ יז עקידנעײגרַאפ יד

 ,טנעה ענײמ ןבָאה טרעטַאלפעג לגילפ יװ טשינ ,ןייג

 טי ...טנערבעג לױט ַא יװ טָאה גנטטעפָאה עטצעל יד

 ַא ןופ ןכירטש עשיטסירעטקַארַאכ עלַא טָאה גוצסיוא רעקיזָאד רעד

 ןיא זיא רעדיל סגרעבנעצלָאטש ןיא םזיטַאמַארד רעד .גָאלָאנָאמ ןשיטַאמַארד

 טנעמַארעּפמעט ןקיזיורב ןייז ןופ קורדסיוא ןַא ,ךעלריטַאנ ,ייר רעטשרע רעד

 רעכלעוו ןיא טייצ רעד וצ תוכייש עטנעָאנ ַא ךיוא רעבָא טָאה סע .סָאטַאּפ ןוא

 ןיא טייצ ַא ןוא טלעוו ַא ןופ ענייז ןקורדנייא יד וצ ,ןסקַאוװעגסיױא זיא רע

 : ןזייװַאב ךיז טגעלפ טָאג ,דיל ַא ןיא טגָאז רע יו ,רעכלעוו

 ,בילב טא ןרענוד טימ , ,,

 ...לגָאה ןוא ןגערססַאלש טימ

 ,ןרעטש עזײב טימ..,...2....ג4

 ,ןטעמטק יא ססמיזעב עטידרעיײפ טימ

 ןמערט דרעפ עכעלטגײפ א ןעמוק ןטכַאלש ןא
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 ,טגַאה סיאגוש םעד טסלרַאטש ןד .זדנוא רעביא

 .טולב רעזדנוא ךָאנ טיריג םיא טסכַאמ טא

 ,טגַאװ עטירעיורט ַא לוש רעזדווא ןופ טביײלב סע

 .טנַאה סיאגוש םעד זדנוא דנַאלסור ןטײװ ןיא טבײרטיס ןוא

 סָאװ ,עיזיווטלעוו יד ,ןרָאייהמחלמ יד ןופ ןעגנורַאפרעד יד ןענייז סע

 רָאנ טינ טמיטשַאב ןבָאה סָאװ .ןגָארטעג ךיז ןיא טייצ רענעי ןופ טָאה רע

 סָאטַאּפ ןשיטַאמַארד םעד ןוא םרָאפ יד רָאנ ,קיטַאמעט ןייז ןופ רעטקַארַאכ םעד

 ,רעדיל ענייז ןופ
 וצ ןביוהעגנָא טייצ רעד טימ טָאה גרעבנעצלָאטש סָאװ ,ןדָאלַאב יד ךיוא

 טימ ךיוא רָאנ ,םזיריל רעייז טימ רָאנ טינ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ,ןביירש

 -טַאעט טימ ןשימפיונוצ טינ ךעלריטַאנ ףרַאד ןעמ סָאװ ,םזיטַאמַארד רעייז

 יד ,בגַא ןענייז ,רעדיל עשיריל עצרוק יד ןופ םַאנסױא ןטימ .טײקשילַאר

 יד ןיא ןבירשעגנָא טָאה גרעבנעצלָאטש סָאװ ןכַאז עטסצנַאג יד ןדַאלַאב

 -גַארפ ןייז ןופ געווסיוא ןַא ןענופעג זייוולייט ייז ןיא טָאה רע .ןרָאא עטשרע

 -רַאפ רעד טימ ןעװַארּפס ןענָאק וצ ךיז ןזיוװַאב טָאה רע .טיײקשירַאטנעמ

 רעוויטַארַאנ רערעגנעל ַא טימ יװ רעסעב ,עדַאלַאב רעצרוק קיסעמסינטלעה

 טיקכעלגעמ יד ןבעגעג ךיוא םיא םעד רעסיוא טָאה עדַאלַאב יד .עמעָאּפ

 לָאז סָאװ ,דיל ַא ןפַאש ךָאד ןוא רעקיריל ַא ןופ ןטנעצקַא יד ןטלַאהוצנָא

 -אטָארּפ רעד ואוו דיל ַא ,טרעו ןשירעליײצרעד-ומכ ַא ,סנטסקיצניװ ,ןבָאה

 -עגסיוא רעדָא ,לַאער ַא ,רערעדנַא ןַא רָאנ ,ןײלַא רע טינ ןייז לָאז טסינָאג

 ,טלַאטשעג טמולח

 ןופ ןבעל ןופ רָאנ טינ ןעמונעג רע טָאה ןדַאלַאב יד רַאפ סעמעט יד

 רַאפ יוװ ,גָאט ןופ ןשינעעשעג עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ןופ ךיוא רָאנ ,לטעטש

 לָאז לַאירעטַאמ רעד לעוטקַאפ יװ ."ןיקסמָאדַאיװענ ןופ טיוט רעד; עדַאלַאב רעד

 ןייז ןוא םרָאפ-עדַאלַאב רעד קנַאד ַא רעבָא רע טָאה ,ןייז ןעוועג טינ רעבָא

 ,רעטקַארַאכ ןוויטינישזַאמיא ןַא ןבעג וצ םיא ןזיוװַאב ,םזיטַאמַארד

 טרָאװ םעד ןופ ןעניז ןלעמרָאפ ןיא רענַאשז-עדַאלַאב םעד ןופ רעיײנַאב ןייק

 רעד ןיא ןבירשעג ןדַאלַאב ענייז טָאה רע .ןעװעג טינ גרעבנעצלָאטש זיא

 .ריפ יד ןופ תורוש ייווצ עטשרע יד .עיצידַארט רעכעלמיטסקלָאפ-שיטנַאמָאר

 עכעלכַאז ַא רעדָא ,דליב-רוטַאנ ַא ,ךעלטנייוועג ןטלַאהטנַא סעּפָארטס עקיזרעפ

 שינעעשעג יד רעכלעוו ןיא גנובעגמוא רעקידנסיורד רעד ןגעוו גנונעכייצרַאפ

 -ָאיצָאמע רעמ ַא טימ ,ןבעגעג טרעוװ תורוש ייווצ ערעדנַא יד ןיא .רָאפ טמוק

 ,שינעעשעג רעד וצ ךייש זיא סָאװ ,סעּטע ,גנונָאטַאב רעשיריל ןוא רעלענ

 רעד זיא סע .עדַאלַאב רעד ןופ דלעה םעד ןופ דנַאטשוצ ןשיכיסּפ םוצ רעדָא

 יױבעג םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,םזילעלַארַאּפ רעלענָאיצידַארט

 | : עדַאלַאב-סקלָאפ רעד ןופ

 ,וגָאנַאכָאנ געט ײרד טגגער סע

 .ןסיג ן3 ףיוט טיג טרעהי'יס ןוט
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 טגַאװ רעסַאנ ַא ןצ לעדָאטיצ ַא ןיא

 .ןסיש ןקסמָאדַאװעיג ןעמ טריפ

 ,ֿפָאק ןלױה יא טא לטגַאמוגער 8 יא

 ןריבַאֿפש טײג ןעמ יװ ,רע טײג

 הַאמ ענעדָאלעג ןצײרד םיא רעטניה

 .ריציּפָא סיקסדוסליפ טײז ןײז ײב ווא

 ,טנאװ עטרעכיוררַאפ יד טנעָאג רעד ןופ טעז רע

 .ןעטניז עטַאלב רעד ןיא סיפ יד

 -- שטגואװ רעטצעל ןײמ זיא רעטציא;

 ."ףןעקנירט וצ ךלימ עמירַאװ

 ,ליומ םוצ לזעלג סָאד טמענ רע

 .ןעגנילק לזעלג ןָא טיצ יד

 יבק יד ףױא ּפָארט בײל ןײײז ךיז טצעז ןוא

 ,ןעגנירפש ןפײלש עוײז ןוא

 ,טנעה יד טדניברַאּפ ,ןגױא יד רימ טדניברַאּפ,

 ."ןקוק טיג טױט ןײמ ףױא ןָאק ךיא
 טנעדיזערּפ רעד טײטש קָאר ןצרַאװש ַא ןיא

 .ןקוצ ןעלסקַא ענײז ןוא

 ,סירעגפיוט זיא לטנַאמ סטנעדיזערּפ םעד

 .ןבט זיא טײז רעד ןיא דנואװ יד

 -- (רע רעסטַאנג רעד ףיוא ײלב יװ טלַאֿפ רע

 ןפָארטעג ןליוק ןצײרד ןופ

 ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,"רעטיר םענעיורטש ןופ טוט רעד, עדַאלַאב יד

 .טרעוו ןשיטעָאּפ ןרעסערג ַא ןופ זיא ,רעירפ ייווצ רעדָא רָאי ַא טימ ןרָאװעג

 "רַאפ ןוא ןשזַאמיא יד .רעכעלדליב ןוא רעקידוועגניז ,רעוויסנעטניא זיא יז

 ןסיוועג ַא ןיא ןענייז עיצידַארט רעשיקלָאפ רעד וצ ןענייז ייז יוװ טנעָאנ ןכיילג

 ןשירעטכיד םענייפ ןופ קורדסיוא רעד ןעמונעג ךות ןיא ןוא טריזיליטס ןעניז

 : ןפָארטס רָאּפ עקיזָאד יד ןופ ןעז ןָאק ןעמ יוװ ,בײלקּפָא ןוא קַאמשעג

 רעטעלב ןלַאפ רעמײבנּטשַאק ןופ

 .טולב יװ טיור ןעגײז סענילַאְק ןוא

11 



 ןריצטפש ןַאמ ריא טימ ןילײרפ עטידעגג סָאד טיײגיס

 ,טור םערָא ןײז ןיא טגַאה ריא רעכיז טא

 םולח ןרעטש ַא יא יװ טײג רע

 ,טגעה יד טימ ןצ ךיז ּפָאס םעד טלַאה ןוא

 ןבָאלרַאֿפ טולב טימ ןעגײז ןגיוא יד

 .טגערברַאפ ןפיל ענגײז ןוא

 לּפעג ַא ךרוד יװ לוק ריא טרעה רע
 .טרירעגנָא יז גנַאג ןיא טָאה טא
 ןגיוא יד ןיא םיא ךיז ןדניצ ןרעטש
 .טרירפ ןרעדָא יד יא טולב סָאד

 ןדיא ןעמוק ןיגמ ןטטרע םוצ

 .ָארג ןסַאג יט טגעה יד ןבעג ןוא

 ןדײ ןעמוק ןיומ ןטרעפ םוצ

 .ָאנ ןייז ןצ וצ ןרעדעפ ײװצ ןגײל ןוא

 טרעפוק 8 זיא רעטיר םענעיױרטש ןופ

 .ןבילבעג ןירב ןא רעכיב טימ

 ,ןסירעצ ןסור יד ןבָאה רעכיב יד
 .ןבירשעג רעדיל ךיא בָאה ןירב יד ןופ

 -- טנַאלַאט סגרעבנעצלָאטש רַאפ טסַאּפעג טוג ױזַא ךיז טָאה עדַאלַאב יד
 -עג רעדיל ןיא םזיריל ןייז סיוא טקירד סָאװ ,רעקיריל ַא ןופ טנַאלַאט רעד

 עליטבוס ןוא ערעניד ,עטרענעלקרַאפ יד וליפַא זַא --- ןשינעעשעג ףיוא טיוב
 ןיא ןבירשעג ייז טָאה רע ןעוו ,ןעגנולעג רעסעב םיא ןענייז רעדיל-גנומיטש
 :?טכַאנרַאפ-תבש רעקירעיורט ַא; דיל סָאד לשמל יוװ ,ןדַאלַאב ןופ ןָאט

 ,טנגער ווא טגגער ןוא טגגעריס

 .ןײג ןב ןאװ טיג בָטה ךיא

 ןעלקנוט רעכוטשיט עטיור יד

 ןײלַא ךיא טא רעטכײל

 ,רעסעלש ענעשעמ ןטכיוליס
 .טנַאװ ענעלָאמעג יד טנעָאג
 .סרעקַאיפ ןעײטש ןסירד ןיא
 .טטַאפשעגסיױא ןוט סָאנ
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 ,גרעבמעל ןיא זיא ץיטכיל

 ,סָאנ ןעײלט יד ןיא

 ןריצַאּפש םירבח ענײמ

 .סַאג ץיװדול לרַאק ףיוא

 ןײג וצ ואװ טשינ בָאה ךיא

 ,טעב ןפיוט רימ גיל טא

 ןןירב עגנַאל סיוא גײל טא

 .םעטש עסיורג ךָאנ ץנעב ןוא

 ,טנגער ווא טנגער ןוא טנגעריס
 .ןגָאי רעטעלב סעוויר ךרוד
 טערב ַא ןײז ליו ךיא ,טָאג
 .ןגָארטעג ןרעסַאװ עכיוה ףיױא

 כא יא
* 

 ןיא טנמעלע ןשידַאלַאב-וויטַארַאנ ןוא ןשיטַאמַארד םעד ןענָאטַאב ןטימ
 זַא ןגָאז וצ ןעוועג ןסיוא טינ ,ךעלריטַאנ ,ךיא ןיב רעדיל סגרעבנעצלָאטש

 וליפַא רעדָא ,טעָאּפ ןשיטַאמַארד ַא ןופ הגרדמ עלופ יד טכיירגרעד טָאה רע
 עלעיצנעטָאּפ ןופ עגַארפ ַא ןעוועג רעמ זיא סע .טסידַאלַאב ןקידנעטשלופ ַא ןופ

 ַא רעמ ןעוועג זיא סע .גנוריזילַאער רעקידנעטשלופ ןופ יװ ,ןטייקכעלגעמ
 ןוא עטלקיוטנַא-לופ ַא יװ ,ןפַאש ןייז ןיא טנעמעלע ןַא ,םעטדייב ַא ןופ עגַארּפ
 רעד טָאה טנעמעלע ןַא יו זיולב וליפַא ,דעבָא .םרָאפ עקידנעמענמורַא-ץלַא

 -קעפע ןוא טייקידנרעק רעטסקינייװעניא רעד וצ ןגָארטעגוצ ליפ םזיטַאמַארד
 ,רעדיל ענייז ןופ טייקוויט

 טפַאשרעטסיימ ןוא קינכעט

 ערעייז טימ רעמ סיוא רעדיל סגרעבנעצלָאטש ךיז ןענעכייצ ןעמונעג ללכב
 זיא רע .תולעמ עשינכעט רעדָא עלעמרָאפ-ןייר ערעייז טימ יו עטסקינייוװעניא
 רערעדנוזַאב ןייק טימ ,?טנַאלַאט רעוויטקניטסניא; ןַא ,טפור ןעמ סָאװ ,ןעוועג
 עיצַאקיפיסרעוו ןייז .טנכייצעגסיוא טינ ךיז רע טָאה טפַאשרעטסיײמ רעשינכעט
 זיא שירטעמ .עמָאקלופ ןייק טינ טייוו ןוא ,עקיטרַאנדײשרַאפ ןייק טינ זיא
 סנייז טָאה טּפָא ,קידרעבַאלש זייוונלעטש וליפַא ,ןטלַאהעגסױא טינ טּפָא דיל ןייז
 טגעלפ רע ,ריּפַאּפ ןפיוא יו ליומ ןיא םיא ייב רעסעב ןעגנולקעג הרוש ַא
 "םיו יד ןריטנעצקַא ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ ןוא ןענעייל ןסייה ןייז טימ
 יד ןעגנירּפשרעבירַא ,ןזױלב יד ןקעדרַאפ הרוש רעד ןיא רעטרעוו עטסקיט
 רעד ןיא ןטײקטַאלג-טינ יד ןטעלגסיוא םורַא ױזַא ןוא ךעלגרעב ןוא ךעלבירג
 ,עיצַאקיפיסרעוו
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 ביױהנָא ןופ רעדיל ענייז ןבָאה ןזיולב עשירטעמ יד ףיוא רעבָא טקוקעג טינ
 ןוא טייקלופ עלענָאיצָאמע ענעטלעז ַא םטיר ןופ טרּפ ןיא ךיוא טגָאמרַאפ ןָא

 רעד טימ ןבעגעגּפָא טינ ךיז לָאמנייק טָאה רע שטָאכ ,רעמ ךָאנ ,טײקיגָאװ
 ,תורוש ןַארַאפ םיא ייב ןענייז ,רעדיל ענייז ןופ גנורירטסעקרָא רעכעלגנַאלק
 רעכיוה ַא ןופ ךעלגנַאלק ןייר ןענייז סָאװ ,רעדיל עצנַאג וליפַא ןוא ןפָארטס
 | 2 ,הגרדמ

 רָאג ענייז ןופ סנייא ,"ןדַארעמַאק סױרַא טמוק דגַאי ףיוא, דיל סָאד ןיוש

 ןוא ןעלמיג -- ןטנַאנָאסנָאק עקיסיירפיוא יד ןרינימָאד סע ואוו ,רעדיל עטשרע
 ,דיל ןופ רעטקַארַאכ ןוויזָאלּפסקע םוצ טסַאּפעג ױזַא ךיז ןבָאה סָאװ --- ןפוק
 :דיל ןופ קיטענָאפ רעד רַאפ שוח ַא טַאהעג וויטקניטסניא טָאה רע זַא טזייוו

 ,דַארעמַאט סיורַא טצוטק דגאי ףיוא

 .ךעלדײמ ףיוא ,סעגרַאס עקיסיפיײיװצ ףיוא

 ןדָטלעג ןגױוט יד טיורש טימ

 ,טקערטשעג ןסטיב ירד ,טגָאי

 .ןגיוא יד ןופ טיורש טימ טגגער

 ,רעדלעװ ערעגסָאס טימ טקעמש סע

 .ןגעקטוַא זדווא ןעמוק ײז

 ןענייז ,ליּפשייב ןייא ךָאנ זיולב ןעגנערב וצ ,"רעלטעב, דיל םעד ןיא

 : תורוש יירד ןַארַאפ

 ןרעדנַאװ וצ טסול ַא טימ ןוא ןעגעיבנגג וצ טסול 8 טימ יד ןחט

 רעטיװעג ןיא ךעלטיר יװ קיגיב ןוט קירעירט
 ...רעטיג סיגיבא ךלמ ויא טגגעג ברעמ ןיט ןעיצ

 -עג טינ אמתסמ טָאה גרעבנעצלָאטש שטָאכ ,תורוש ייווצ עטשרע יד ןיא

 רעכעלרעדנואוו ַא ןַארַאפ זיא ,ןעגנַאלק יד ןריניבמָאק וצ קיניזטסואווַאב טכוז

 לשמל יו ,ןעגנָאטּפיד ןוא ןטַאנַאסנָאק ,ןלַאקָאװ יד ןשיװצ גנַאלקנעמַאזוצ

 יד ןשיוצ ;"ןרעדנַאוו; ןוא "ןענעבנג, ןיא ןעווָאװ ןוא ןענונ ,ןעיַא יד ןשיװצ

 יד ןיא ןַארַאפ ןענייז םעד רעסיוא ."קיגיױב ןוא קירעיורט, ןיא ןפוק ןוא ןעייוא

 ןוא "רעטיוועג , ןוא ?ךעלטיר, יװ ,ןעמַארג עבלַאה ןוא ןסנַאנָאסַא ךיוא תורוש

 רעד ןופ גנואווש ןשימטיר-שילַאקיזמ םעד ןופ ןדער וצ טינ ןיוש ;ערעדנַא

 ןוא :ןטפלעה עלעלַארַאּפ רעדָא ,עטיובעג שיגָאלַאנַא ריא טימ הרוש רעטשרע

 ַא זיא סָאד ןרעדנַאװ וצ טסול ַא טימ ןוא -- ןענבנג וצ טסול ַא טימ יד

 קיניזטסואווַאב ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיד ַא רַאפ גנורירטסעקרָא עכייר ץנַאג

 תמאב דיל ַא ןופ גנורירטסעקרָא יד רשפא טָאה ,בגַא .טגָאיעג טינ םעד ךָאנ

 טינ זיא יז ןעו :טכַאמעג קיניזטסואווַאב טינ זיא יז ןעוו ןַאד זיולב טרעוװ ַא

 .ךַאז עשינַאגרָא ןַא רָאנ ,עשינַאכעמ ןייק

 יד טינ טרָאפ רעבָא זיא דיל סגרעבנעצלָאטש ןיא עטסקיטכיוו סָאד

 ןוא טייקשידָאלעמ עטסקינייװעניא יד רָאנ ,טייקידוועגנילק עטסקידנסיורד
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 ןּפעשנָא רעמ סָאװ ליװ סָאװ ,עפָארטס רעד ןופ טייקטגייווצרַאפ עשימטיר
 : ןעמענמורַא ןוא

 רעקעלג ןעגנילקיס יװ טרעה ןוא ןטכַאלש עסיורג טעז רע
 רע טגיל לטַאז ןו8 רדימ -- עגיארלוא רעביא

 עקשטער ןופ חיר רעד טעב ןײז ןצ ךיז טגָארטיס הא
 ,רעדלעפ ןופ טכַאורַאּפ יט יװ ףיױוא ךיז טביײה סָאװ
 ,טנַאװ 8 יװ ןעגנַאז ןיא ּפָא ךיז טגָטלש ןא ךיור ַא יװ ךיז טזײרּפש

 רעגטרעג ערעטצגיפ ךרוד הא סעלטעטס ךרוד ךיז טלגגעלש

 .רעדלעװ ענסָאס ןיא ןוא סעשטרַאק ןשיװצ ךיז טרילרַאּפ טא
 (רעטערט פַארג ןופ טיוט ןפיוא עינעלע)

 ַאזַא טינ ןיוש זיא םטיר רעד ואוו ,תורוש עקיזָאד יד ןיא יו רעדָא
 : רעדליב יד ןופ גנַאג םעד ןופ טמיטשַאב ץלַא ךָאנ טרעװ רעבָא ,רעשיּפע

 ןבױש עלָאמש ןופ טכיול הנבל יד

 .ןעלגניא עֶקידופָאלש ײב ץרַאה סָאד סױרַא טיצ טא

 ,תוחיר יד ןפ טרהכישרַאפ ,רעדלעװ עכעלרעדנואט ךרוד

 ,תוחוכ ערעװש טימ ךיז ןעלגנַאר ןוא סיפ עגרעײלב ףיוא ײז ןײג

 ןענַאֿפש ןוא ןרעסַאװ עליטש ןדיבש ןוא

 ןעגַאל עליאײגש רעביא ,רעצעלּפ עטסיװ רעביא

 .ןגָאט ןָא טבײהיס זיב ,טפצ ןטײװ םעד וצ

 .גָאװ רעקטידנרעטשגביז רעד טכיול געטכלימ ןפיוא

 (עלגיּפש עטײרב ךרוד טמיװש םחנבל יד

 ,2בעמ יד ףיוא טשלחרַאפ ּפָא ךיז טגָאלש טא

 ,לבעװש טימ ץעק ןטכיול ןעלסקניװ ןופ

 ןגױא עגעשטַאלרַאפ טימ ךעלדײמ ןא

 ,ןגיובעגנַא סרעגעלעג ףיוא ןציז

 -- ןבײל עטקירטשעג יד ץידורָאצ ײז ףיױוט ןקוקיס ןוא

 ןביוש יד ףיױא ןעילב רעמײב עקיטסיג

 זיא סע .טקידנורעגסיוא ןוא לופ שימטיר ןענייז ןלעטש עטריטיצ ייווצ יד

 טַאטלוזער ַא רעמ רעבָא זיא רע .םטיר רעלַאנַאב ןייק טינ ןוא רענעגייא ןַא

 רעד ןופ יוװ ןשזַאמיא ןופ טייב ןוא גנַאג םעד ןופ ,טייקכעלדליב רעד ןופ

 םורַא ױזַא .ייז ןשיווצ סעזוַאּפ ןוא ןתוכייש יד ןופ :רעטרעװ יד ןופ קיטסוקַא

 ןרעו טלעטשעג ןגרעבנעצלָאטש ייב יז ףרַאד קיטסוקַא רעד וצ טמוק סע ןעוו

 -עפעש םיא ייב זיא גיוא סָאד .טייקכעלדליב רעד ךָאנ ,טרָא ןטייווצ םעד ףיוא

 .רעיוא סָאד יו רעשיר
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 ןייז וצ ןופ טייו רעבָא רע זיא ,גנַאלק ןיא ךייר טינ רעבָא זיא רע תעב
 ןייז ןופ טריקַארבעגסױא רעטרעוו ליפוזַא טָאה רע שטָאכ ,טרָאװ ןיא םערָא
 רעמ ּפָארט םעד טגיילעג ןוא ?שיטנעגילעטניא, וצ רַאפ ןטלַאהעג ייז ,ןָאקיסקעל
 עקַאט ןוא עכייר ַא טגָאמרַאפ רע טָאה ,"ךַארּפש, רעד ףיוא יו *ךַאז; רעד ףיוא
 יד ןופ ָאװינ רעד ףיוא ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא טייטש סָאװ ,ךַארּפש עשיטעָאּפ
 רע .טייצ ןייז ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד:ךַארּפש עטסעב
 :שיטעָאּפ וצ לסיבַא ןיוש זיא ךַארּפש יד ואוו רעדיל וליפַא טגָאמרַאפ

 ןיד ןוא קיטכיזכרוד ןעגײש רעטכיזעג

 .ןעמוגעגכרוד טפַאשביל ַא טימ ןוא

 .ןירג סיצײר ןגיוא ,יהלב טיאיײגש ןגױא

 ,ןעמופרַאּפ עלעדײא ןופ חיר ַא טימ ןוא םירַאװ ןוט ךײװ טלַאפ ייגש

 .ןריואװעגנָא וא טַאהעג ביל ןבָאה סָאװ ,ןעיױרפ ןופ יװ

 ,סילג יװ סידגטכיױל טלַאֿפ ײגש רעטשרע רעד

 .ןריולרַאֿפ שיגעדגעלב א ןיא ןרעװ ןסַאג ןוט

 טילבעצ ךײר ןעײטש ןעײלַא הא רעמיײיב

 טיװבצ רעגרעבליז .ןגײװצ יד ףיױט ןרעטש טימ

 .ןרטוטָטרּט ףיוט טיטפוד ןוא ךײװ טלַאפ

 ,סידובעטש םולח ןיא יװ ןעמטרטש ןשטנעמ

 ןרַאגָאֿפ יד ןענערב רעבליז ןוא טעלָאיפ טימ

 ,וויטימירּפ ךעלכַארּפש ןייז וצ ןופ טייוו זיא גרעבנעצלָאטש יוװ טקנוּפ ןוא
 טייקטנעָאנ רעד ןוא ןושל ןייז ןופ טײקשיטַאמָאידיא רעד ףיוא טקוקעג טינ
 טייקוויטימירּפ ןופ טייוו ךיוא רע זיא ױזַא ,לטעטש ןופ חסונ-דער םוצ רענייז
 ןופ בורק רעטנעָאנ ַא רע זיא ןעמונעג שיטענעג שטָאכ .םיטרּפ ערעדנַא ןיא
 סָאד .טייקשיקלָאפ רעוויטימירּפ ןופ טייוו רעבָא רע זיא ,טעָאּפ-סקלָאפ םעד
 ןופ וליפַא רָאנ ,רעדיל-רוטַאנ רעדָא ,רעדיל-עביל ענייז ןופ רָאנ טינ ןעמ טעז

 ,רעדיל עכעלמיטסקלָאפ עטקעריד ענייז

 זיא סָאװ ,"טיירג ןלַארּפ לדיימ ַא טייג ךייט-לוש םוצ, דיל םעד ןיא
 רעדעי ןוא ןעניירפער עכעלטע ןַארַאפ ןענייז ,רעטקַארַאכ ןיא ךעלמיטסקלָאּפ

 ןַא רָאנ ,דיל-סקלָאפ םעד ןיא יו עיצקנופ עלַארָאכ ַא רָאנ טינ טָאה ןיירפער

 ,טסייר רעסַאװ סָאד, ןיירפער רעד .גנוטיידַאב עשיגָאלָאכיסּפ עטסקינייװעניא
 ךיוא עיצקנופ עשיאעפָאטָאמָאנַא-שימטיר ןייז רעסיוא טָאה "טסייר רעסַאװ סָאד
 ידע :ןיירפער ןלעלַארַאּפ ןוא ןרעדנַא ןַא טימ ןעמַאזוצ סָאװ ,גנוטיידַאב יד
 ןגָארטכרוד רע טפלעה ,"טכעלש זיא רעטומפיטש יד ,טכעלש זיא רעטומפיטש

 ןופ ןוא טייקידמותירַאפ ןופ ,טנלע ןופ ליפעג סָאד דיל ןצנַאג םעד ךרוד

 ןטיײלגַאב ןוא לדיימ סָאד םורַא ןעלגניר סָאװ טייקכעלטנייפ רעשירעטומפיטש

 -ַאפ רעד טימ רעביא ךיז ן'רזח סָאװ ,דיל ןיא ןעניירפער יד .םוטעמוא יז
 ; דיל ןופ סקַאמילק םוצ וצ ןטיירג ,רזג ַא ןופ טײקלַאט
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 ,םײהַא ןײג יז טעװ ץוריח רעסָאװ טימ
 .טײװ זיא ךיצ יד ,טײװ זיא ךיצ יד
 ריִט רעד יב רעדיגַא טערג סָאד טפרַאװ יז
 .טײל עדמערפ וצ ןעניד טײג וא

 ַא ןיא טנָאמרעד סָאװ ,"ךאלמ ןטוג ַא קיש םלוע לש ונובר, דיל סָאד ךיוא
 יד טייטשרַאפ סָאװ ,רעטכיד ַא ןופ ןבירשעג זיא ,הניחת רעכעלמיטסקלָאפ
 עשיטעָאּפ-לעודיװידניא רַאפ ןצונסיוא םיא ןָאק ןוא ןָאט-סקלָאפ ַא ןופ טרעוו

 .ןטקעפע
 רָאנ טינ ןטנעמעלע טימ טרירעּפָא טפָא טָאה ןוא טַאהעג ביל טָאה רע |

 : עיזעָאּפ-קלָאפ רעשיװַאלס רעד ךיוא רָאנ ,רעשידיי רעד ןופ

 ,רעטסעיגד רעד טמיװש סע א גוב רעד טמיוװש סע

 .ןרָאט סָאד ןוט קיטײב שא ץײװ רעד

 ,רעטסעטש ןײק ןא רעדורב ןייֵה טיג טגײװ ןבַאלעּפ ךָאג

 ןףרָאי עגײז ן3 ײװ ןוט םיא ןצ ײװ

 טנעמעלעיקלָאפ םוצ ןבעגוצוצ ױזַא יװ טסואוװעג קידנעטש רעבָא טָאה רע
 3 "עודיווידניא ןיא טלדנַאװרַאפ עכעלמיטסקלָאפ סָאד טָאה סָאװ ,"ולשמ ךפונ; ַא

 קיריל רעל

 ,ןגער ַא טײג ןסיורד ןיא

 ןגער = טײג ןסירד ןיא

 .ײגש עלעסיב ןײלק ַא טימ ןער ַא טײג ןסירד ןיא

 .ײװ רעײז טוט ,ײװ טוט ץרַאה סָאד ווא

 (104 .ז רעקמייהַא)

 ךס ַא ןכַאמ וצ טַאהעג ביל ךיז טָאה גרעבנעצלָאטש זַא ,זיא תמא רעד
 םעד ןופ ןעניז ןלופ םעד ןיא טידורע ןייק טינ .ןעוועג זיא רע יוװ רעטסָארּפ
 רעשיסַאלק רעד ןיא טנעײלַאב טוג ץנַאג ןעוועג ןגעווטסעדנופ רע זיא ,טרָאװ
 "עג ךיוא שטייד ןוא שיליוּפ רעסיוא טָאה רע .עיזעָאּפ רענרעדָאמ רעד ןיא ןוא
 וצ ןביױהעגנָא רע טָאה םייה רעד ןיא ךָאנ .שינײטַאל ןוא שיכירג טנרעל

 ןשביה ַא קינייונסיױא ףיוא טנַאקעג ןטרָאד ןופ ךָאנ טָאה ןוא שילגנע ןענרעל
 -גסיוא ףיוא טנַאקעג ךיוא טָאה רע ."לָארעק סעמסירק ייא; סנעקיד ןופ לייט

 ןסיוו ןייז ,תמא .ןטעָאּפ עשינײטַאל ןוא עשיכירג יד ןופ ןזרעפ ךס ַא קיניײװ
 סיוא ךיז טנרעל ןעמ סָאװ םעד ןופ רעטייוו ןעגנַאגעג טינ זיא טרּפ םעד ןיא
 -עג ןעוועג ךָאד רעבָא זיא סע .עיזַאנמיג רעשיאעּפָאריײא ןַא ןופ ןסַאלק יד ןיא
 ןיִא ןטסקעט עשיסַאלק עטפַאהרעטסומ לָאצ ַא טנָאקעג ןבָאה לָאז רע זַא גונ
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 רעטכיד ַא סָאװ לסיב ןיילק ַא ןליפַא זַא ,טסואװַאב טוג זיא סע ןוא ,לַאניגירָא
 ןסיורג ַא ןבָאה ןָאק ןרָאי עוויטַאמרָאפ ענייז ןיא טנרעלעג רעדָא ,טנעיילעג טָאה
 ןרעה טפרַאדעג ךיוא טָאה ןעמ .,ליטס .ןייז ןופ גנומערופסיוא רעד ףיוא סולפנייא
 םימלוע לכ ןובר,; הליפת יד "ןרימַאלקעד, טפָא טגעלפ רע רעייפ רעסָאװ טימ
 גנַאלק רעד ךיוא זַא ,ןסיוו וצ "ךינפל ונינונחת םיליּפמ ונחנא וניתוקדצ לע אל

 רע ןעוו ןליפַא ,דמערפ ןעוועג טינ .םיא זיא טרָאװ ןשיארבעה ןופ םטיר ןוא
 רעד ןעד זיא סָאװ ,טדערעגקירוצ שטָאכ .ןעגנַאגעג טינ רודיס ןופ רעטייוו זיא
 ןעזייר םהרבַא יו ,"עיזעָאּפ ןופ .עיגָאלָאטנַא עטסערג, יד טינ ביוא ,רודיס
 ,טקירדעגסיוא לָאמַא ךיז טָאה

 טפערט רעדיל עטשרע יד ןיא ןיוש סָאװ ,לַאפוצ ןייק טינ סלַאפנדעי זיא סע
 ןופ סעּפע ךיז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןקורדסוא ןוא תורוש ןגרעבנעצלָאטש ייב ןעמ
 ,רוטַארעטיל רעשיסַאלק רעד ןופ ליטס ןסיורג ןוא טײקלַאטנעמונָאמ רעד

 ,ןגרעבנעצלָאטש ייב רעדיל ענעדיישרַאפ ןופ ןקורדסיוא לָאצ ַא ןענייז טָא
 ,דליב ַא ןפַאש טרָאװ ןייא טימ ןענָאק רעייז טול ,טייקפעילער רעייז טיול סָאװ
 ןבָאה רימ ּפעק לפיוו ָא; : רעטסײמ עשיסַאלק יד ןופ ליטס ןיא ייז ןענָאמרעד

 ענעזעװװעג ייווצ ןגעוו "זדנוה רַאדנַאשז, דיל ןופ "ןעלסקַא ןופ טזָאלעגיירפ

 -לעה רעקילָאמַא רעייז ןגעוו שינעגעגַאב ַא ייב ךיז ןענָאמרעד סָאװ ןטַאדלָאס

 ןיא ןיירַא טינ ןעזרַאפ ַא רעביא זיא "לזניא, ןיא טקורדעג דיל סָאד) טייקשיד

 טגיילעצ .ןרַאב עלַא טעסערטעגּפָא ןֹוא טסברַאה רַאפ יז ןענייז ןעמוקעג. ; (ךוב

 דנַאל םעד ןופ ךיז טליפרעד ןוא ּפערט-רעטסיולק ףיוא ןוא סעוויר יד ןיא ךיז

 ןכערב ןוא םורק ןסקַאװ רענרעדק ;"ןקיװעשלָאב; דיל םעד ןופ ,"ןרַאה יד

 רעד טגנילק זױהטכַאלש ןיא :"זיוה סָאד טלַאפַאב עוויּפָארק, ;?טנעוו ךרוד

 ,"ןעפילכ רעטרעוו יד ווירב עטלַא ןופ, : "ןעניאור, דיל ןופ ,"טנעמעצ רעקידייל

 ; ?טייק ןופ ּפָא ךיז טסייר סָאװ גָאװ ַא יו זיא ץרַאה סָאד ; "געט ענדונ, דיל ןופ

 רעטיירב ַא טימ טלָאצ רעדירעבזעב ףלָאװ ,ןצַאש םיניבמ יד ,ןענָאמ סרענָאמ,

 .?טנַאה

 "יצ ןָאק ןעמ .ןימ םעד ןופ עקיצנייא יד טינ ןענייז תורוש עטריטיצ יד

 ףרַאש שיטַאמַארגיּפע ,טריסנעדנָאק ױזַא ןענייז סָאװ ,תורוש ךָאנ ןוא ךָאנ ןריט

 -סיורג םעד ןופ סעּפע ךיז ןיא ןבָאה ןוא טײקטסערּפעג רעשיטַאמַארד טימ לופ

 ןיא ןדלעה ןופ ןקילּפער יד ןופ סױרַא ןצילב סָאװ ,טסעשז ןוא לעטש ןקיטרַא

 ףברעװ יד ןענייז ןקורדסיוא יד ןיא וויטקעפע סרעדנוזַאב .קרעוו עשיסַאלק

 -ַאטס טָאטשנָא ,ךעלגעװַאב סע ןכַאמ .דליב םוצ טײקשימַאניד ַא וצ-ןביג יז

 .וויטפירקסעד-שיט

 סָאװ ,ןטפַאשנגייא עשיטעַאּפ עטרעבָארעד ןוא ענעריובעגנייא עקיזַאד יד

 ןרעװ וצ ןופ רעדיל-לטעטש ענייז טיהרַאפ ןבָאה ,טגָאמרַאפ טָאה גרעבנעצלָאטש

 ןטעָאּפ ערעדנַא ןופ רעדיל יד טימ ןפָארטעג טָאה סָאד יװ ,עיפַארגָאנטע םתס

 .לטעטש ןגעוו ןבירשעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,רוד ןייז ןופ

218 



 ןעגנונעכייצרַאפ-רעגייטש עטוג ןַארַאפ רעדיל ענייז ןיא ןענייז יאדווַא
 טעמכ ןענייז ןשזַאמיא ענייז ןוא ןלַאטעד רַאפ גיוא ףרַאש ַא טגָאמרַאפ טָאה רע
 רעסיוא רעבָא טָאה רע .עיצַאװרעזבָא רעקיטנַאה-טשרע ףיוא טיובעג קידנעטש
 ןוא טנעמַארעּפמעט ןשירעטכיד ךיוא טגָאמרַאפ םענעעזעג םעד רַאפ ןורכז
 עקידנסיורד סָאד רָאנ טינ ןבעגעגרעביא טפָא רעבירעד טָאה רע .עיזַאטנַאפ
 ןעוסיוא רעייז רָאנ טינ ;ייז ןיא עטסקינייװעניא סָאד ךיוא רָאנ ,ןכַאז ןופ
 טָאה טפיטרַאפ ןוא טכַארטעגכרוד טנורג ןזיב טינ ךָאנ ,טסייג רעייז ךיוא רָאנ
 ןכַאז ןופ טעטילַאער רעד ןופ רָאנ טינ טסואוװעג סעּפע גרעבנעצלָאטש
 רע טָאה טייקשירעגייטש רעד ךרוד .טײטַאב ןשילָאבמיס רעייז ןופ ךיוא רָאנ
 ...ןבעל ןופ קיגַארט יד ןעזעג לָאמוצ

 טניוו ןוא םערוטש ךָאנ טרַאנ סָאװ ץרַאה סָאד

 שיטעָאּפ-טכע ןַא טגָאמרַאפ ,ןכַאז ערעדנַא ןשיווצ ,טָאה גרעבנעצלָאטש

 ןטייצ ןופ טייב ןוא גנַאג ןכעלדײמרַאפמוא ןוא ןקידלרוג םעד רַאפ ליפעג

 ערעסעב סגרעבנעצלָאטש ןיא טײקיצרַאה ןֹוא ףושיכ ןשיטצָאּפ םעד ןופ ךס ַא

 סָאװ טייקנייש רעד טימ ,טייצ רעד ןופ ףיול םעד טימ ןָאט וצ ןבָאה ,רעדיל

 -ױטנַא טימ ,ןעגנונעפָאה ענענורעגסיוא טימ .ָאטינ רעמ זיא ןוא ןעוועג זיא

 ,עפרַאש ענױזַא ןעניפעג ןענָאק טגעלפ רע ,.טפַאשקנעב רעקיביײא ןוא גנוש

 םעד ןריזירעטקַארַאכ וצ ןקורדסיוא עכעלמיטסקלָאפ-שיטַאמָאידיא וליפַא טפָא

 : רעטיר םענעיורטש, ןופ תורוש עקיזָאד יד ןיא יװ ,ןטייצ יד ןופ טייב ןוא גנַאג

 ןעײג םיחבש ,ןעמוק םיחבש
 .ןױר עסײװ יד לאל ץא טעגַאיװיס ןוא

 ,רַאדנעלַאק טפ ךעלטעצ עטצעל יד
 .ךיִג ךיז טייב עדָאמ יד טא
 ,טריקַאל לטריג רעד ,ךײלק סָאד זיא טסַאּפעג
 .ךיש יד ךעלצעלק עכיוה ףיױא
 סםיורט ןעמ טמעג עקליפש עגנַאל יד
 ,טוה ןיא רעדעפ יד טבײלביס וא
 םיוא טנקירט רע זיב טגקירט ךײטלוש רעד
 .טור ןיטבמס רעד ןוא

 ןעײג םיהבש ,ןעמוק םיתבש
 .דנואװ עקיבײא יד ץרַאה ןיא טגערביס טא

 ןעגניזעצ סָאטַאּפ ליפ טימ ןענָאק ךיז רע טגעלפ טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ןוא ןורכז ןיא ךָאנ טרעטַאלפ רעבָא ,"ןעגנַאגרַאפ ךיור, יו זיא סָאװ םעד ןגעוו

 : טימעג ןיא טילג
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 ,טנקירטעגסיוא רעסַאװ יו ,ןעגנַאגרַאפ ךיור יװ

 - ,ןסעגרַאּפ רלַאב ןעמ טָאה ןצכַא ןצנַײנ ןופ יײגש רעד יװ ןוא
 . ןעגנַאגעג ןריצַאֿפש ,טעסערטעג רעדעס טָאהימ
 .ןסעזעג טעּפש ןענָאקלַאב ףױא א

 ,רעמרעװ עטמַאלפעצ טגיװ ןיא ןרעטַאלפ ךָאנ

 .טולב ןעמַָארטש ײװצ יװ ןעירב ןפיל עסײה ןא

 ,ןךיש ענײד ףיוא בױטש רעד יװ ןבײלב ןצ;

 ."טונימ רעד ןיא טציט ןברַאטש ןצ

 ,טנקירטעגסיױא רעסַאװ יװ ,ןעגנַאגרַאּפ ךיור יװ
 .ןלַאפרַאפ ןייבעג ןײז זיא רעסַאװ ןיא יװ א
 הלַאװיגרַאק ףיוא סגטילש וגָאי סע
 .ךעלסינ ענעבמעד טימ ןעגנילס רעדלעװ א
 ןלַאּפ ןרעטש ןוא טסָארפ רעד יולב
 .ךעלסיפ עסיוװרָאב סרענײגיצ עגיילק ףיוא

 ,םענעסעגרַאפ-טינ רעבָא ,םענעגנַאגרַאפ םעד רַאפ ליפעג עקיזָאד סָאד
 ןריזילַאעדיא סָאד ,סעיזַאטנַאפ-טנגוי ןופ רעדנואוו עיולב יד רַאפ ליפעג סָאד
 ירטעג-ךעלרעטיר ןביילב סָאד ,"עביל ןופ ייו ןטשרע; םעד ןעגניזַאב ןוא
 ַא עיזעָאּפ סגרעבנעצלָאטש ןבעגעגוצ טָאה ץלַא סָאד ,ןצרַאה ןופ עמַאד רעד

 ,טייקנביוהרעד ןוא טייקכעלרעייפ עשיטנַאמָאר
 -עג טינ ,טצָאּפ רעשיטנַאמָאר ַא ןעוועג ךות ןיא זיא גרעבנעצלָאטש ןוא

 ןתמא רעד ןיא .רעדיל ענייז ןיא ןלעטש עשיטסילַארוטַאנ טפָא יד ףיוא טקוק
 זניצ ןייק טינ רָאנ ןענייז ייז ןעוו ,ןלעטש עשיטסילַארוטַאנ יד וליפַא ןענייז

 ןייז ןופ קורדסיוא ןַא ,קַאמשעג ןטכעלש ןופ טַאטלוזער ַא רעדָא ,טייצ רעד

 גנוטסולג רעשיטָארע שממ ןייז ןופ ןוא ןבעל ןיא טייקטבילרַאפ רעשיטנַאמָאר

 | ,ןכַאז ןופ ןעמרָאפ עכעלניז יד וצ

 טימ טכַארבעגטימ ןרָאיהמחלמ יד ךָאנ ןופ םייה רעד ןופ טָאה רע ביוא

 ןופ ןוא "סרעטניו עזייב; ןופ ,"ןרָאי עטקילפעגסיוא, ןופ ליורג םעד ךיז

 ץרַאה עקידנגָאלש; סָאד טכַארבעגטימ ךיז טימ ךיוא רעבָא רע טָאה ,"ןעניאור,

 טכַארבעגטימ ,"ןגיובעגנייא עביל ןופ ייו ןטשרע ןופ טייג סָאװ לגניא ַא ןופ -

 עקידגנילירפ ןופ קיטנַאמָאר יד ןוא רעדעס עטילבעצ ןופ חיר םעד ךיז טימ

 : תורוש ענױזַא ןבײרשנָא טנָאקעג טָאה רעקיטנַאמָאר ַא זיולב .ןשינעבילרַאפ

 ,טדגעלבעג ןײש ַא ןופ יװ ריד ןופ

 ,גיוצעג חוכ ןדגילב א ןופ ןוא

 ,טלעװ רעד ךרוד ןעגנַאגעג ךיא ןיב רעלדגַאװטכַאנ ַא יװ
 יב
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 ,טלעטשרַאּפ ּפָאק ןיא ץלַא טָאה קנַאדעג ןײא ןוא
 ןגיוא יד רַאפ ןעמואטשעג דליב ןײא זיאיס וא

 וריד ופ טײװ יצ ,ריד וצ טנעֶָאנ יצ
 .רירַאב ןײד א טירב םעטָא ןייד

 ןרעטש ןעמיװטש ןגיוט עגײד ךרוד

 (ףליק טעמַאס יװ טנעה עגײד ןוא

 ןרערט ,ןרערט ןגיוא עגײמ ןיִא

 .ןרעטש טעצמוא ךָאֹנ טילג ןסיורג ןופ

 ,ןרעה ןצ ליומ ןײד ןפ ןעצָאג ןײמ

 .ליפ םינּפ ןײמ ףיױאט םעטָא ןייד

 ,ריד ןפ טײװ יצ ,ריד ןצ טנעָאנ יצ
 ,רירַאב ןײד ןוא טירב םעטָא ןײד
 ,רימ ןיא טסקַאװ ןא רימ ןיא טסילב וד

 ןוא שיטסילַאער ױזַא זיא סָאװ ,"רעלטעב, דיל טנַאמרעד-ןיוש סָאד ןליפַא

 זיא סע ,דיל שיטנַאמָאר ַא ךות ןיא זיא ,ןלַאטעד יד ןיא שיטסילַארוטַאנ וליפַא
 -עירעטסימ רעייז ,טייקידשרעדנַא רעייז ,רעלטעב יד ןיא טייקכעלטנייוועגמוא יד
 ןופ טייז עשירעגייטש יד ױזַא טינ זיא סע .טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,לרוג רעז
 רעטעּפש םיא טָאה ןוא ןורכז ןייז ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,רעלטעב יד
 רעייז ,"ןגיוא עדלימ ערעייז; יו ,דיל סָאד ןביירשוצנָא ןגױאווַאב ןרָאי טימ
 םוצ טסולק רעייז ןוא "ןגעקטנַא טניו םעד ןגעוו עקידרעבירג ךרוד ןעייג;
 סעּפורט-קריצ ,ןרָאיטקַא-רעדנַאװ יו ,רעלטעב-רעדנַאװ ךָאד ןענייז ."ןרעדנַאװ
 ַא ןופ טלעוו רעשיטנַאמָאר רעד ןופ לייט ַא ןעוועג ןענַאװַארַאק-רעניײגיצ ןוא
 ,לטעטש ןשימייה ַא ןיא לגניי שידיי

 ןופ רעדיל ערעדנַא ןוא (62 .ז) "סוקריצ, דיל סָאד ,"רעלטעב, דיל סָאד
 ןיא ןגרעבנעצלָאטש ןיא ןרָאװעג טגײלרַאפ ןגָאז וצ ױזַא ןענייז סָאװ ,ןימ םעד
 -יסּפ רעד ןיא קילבנײרַא ןַא רַאפ טייהנגעלעג ַא בגַא ןבעג ןרָאי-רעדניק ענייז
 ןקורדנייא יד סָאװ ,רעטכיד ּפיט םוצ טרעהעג טָאה רע ,ןפַאש ןייז ןופ עיגָאלָאכ
 -תודוס ןוא טייקיברַאפ רעצנַאג רעד טימ ייז ןיא ןביילב ןרָאי-רעדניק יד ןופ
 ,טייקיד

 ,טייקטמולחרַאפ עשילגניי יד טנרָאװַאבפיױא רעדיל ענייז עלַא ןיא טָאה רע

 טינ לָאז דיל ַא סנייז שידרע יװ .גנופַאגרַאפ ןוא רעדנואוו ןופ ליפעג סָאד

 סָאד ,םולח ןשידרערעביא ןופ טנעמעלע םעד קידנעטש רעבָא סע טגָאמרַאפ ןייז

 םעד טקירדעגסױא גרעבנעצלָאטש טָאה דיל ןייא ןיא טינ .טייקטייוו ןופ ליפעג
 -געטלַא רעד וצ "טדימשעג; םיא טלַאה סָאװ ץלַא ןופ ןסײרוצּפָא ךיז גנַאלרַאפ
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 ןופ יו "דָאר ןסיורג; םעד טלעװ רעד רעביא ןזָאלקעװַא ךיז ןוא ,טייקכעל

 ןיא "?טפנוקוצ, רעד ןיא טקורדעג טָאה רע סָאװ ,דיל ַא ןיא ."ןפורעג טָאג;

 ,רעירפ רָאי רָאּפ ַא טימ ךעלנײשרַאװ ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ רָאנ ,0

 (רע טעוו) ןייטשפיוא, זַא ןוא "םוא (רע טייג) םולח ןיא יווק זַא ,רע טביירש

 | טכַאנַאב לָאמַא
 .ץרַאה ןקידוגַאלש ַא טימ

 ,רעדירב עקידופָאלש יד ץָאלרַאּפ

 ,רעדיל יד ןסײרעצ ,לסילש םעד ןפרַאװרַאּפ

 (טניװ ערעטיב ןגעֶטַא ןײג טא

 -- ןפצ ןטײװ םוצ ןײג ןוא

 םיִנפ ופֲא ןַא טימ ןוט רעכיז ןוא ךיג

 .ןפורעג טָאג ןופ יװ

 טעמכ ןיוש ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,'שינעקנעב, דיל םעד ןיא ןוא
 :רע טביירש ,טיוט ןופ לעווש רעד ףיוא

 .ָאטשיִג שינעטלעהַאב ןײק זיא ריד רַאְּפ ,שינעסנעב
 ,טָאמש רעסיורג ַא ןיא יצ ,ףרָאד ןפרָאװרַאפ א ןיא

 ,העש רעליטעמוא ןפ ריִא ,גָאט ןסידגגער 8 ןיט וטסמוס

 -- .בײל ענעגײא סָאד הסיפת ַא ,טױה ענעגײא יד טרעװ גנע
 .טָארק ַא יװ ךיז ץרַאה יא ןירא טסבָארג רא
 ,בייו ןופ ןרערט יד טשיג ,דגיק ןפ ןעלכײמש עסקירעיורט סָאד טשינ

 .טניפשעגוצ ןטלַאה ךיד ןענעק
 .טגיו ןוא טרַאג םערוטש ךָאנ ץרַאה סָאד

 סָאװ ,"טניוו ןוא םערוטש ךָאנ טרַאג; סָאװ ,"ץרַאה עקידנגָאלש; סָאד זיא סע

 רעד ןופ לַאװק רעד ,עיצַאריּפסניא סגרעבנעצלָאטש ןופ לַאװק רעד ןעוועג זיא
 ,דיל ןייז ןופ טייקטלעזַאב רעשיטנַאמָאר

 -ַארוטַאנ:שירעגײטש רעקיצניװ סָאװ ןוא ןרָאװעג זיא רע רעטלע סָאװ
 סע טָאה ןיז ןשיטעָאּפ ןטסקינייװעניא רעמ ץלַא ,ןרָאװעג זיא דיל ןייז שיטסיל
 ןייגרעד וצ גנַאלרַאפ רעד ןרעוו וצ קיטנָאק ןָא םיא ייב טבייה סע .ןעמוקַאב

 טייצ וצ טייצ ןופ .רעטפיטרַאפ ,רעטסנרע טרעװו רע ,ןכַאז ןופ שרוש םוצ
 ,טנעמעלע ןשיּפָאזָאליפ ַא ץעגרע ךיז ןיא טָאה סָאװ ,דיל ַא ןָא וליפַא רע טביירש
 ,99 ,ז ,"לָאמסקנעד, דיל סָאד יװ

 יז ןיא טליפ ןעמ סָאװ ,רעדיל ןביירש ןביוהעגנָא ךיוא טָאה גרעבנצלָאטש
 : ןיימ ןשילָאבמיס ,ןרעפיט ַא

 ןגער ןטלַאס ןקיטסבראה 8 ןיא סיורש ןיב ךדיא

 .גערב ןופ סירַא םי רעד זיא יצ ,ןעז ןצ

 ,ןגעטטגא טגיו ןטלַאס סעד זָארג ןסַאנ ךרוד ײג ךיא

 ,.געט עקידרעמָאי ךרוד ןגער םעד ךיור יװ טביירט סָאװ
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 ,ןפמוז יד םורַא ךיא ײג דמַאז ןטכײפ ןיא

 .ָאד ךָא1ג ודגַאג עדליװ יד זיא יצ סוס ןוא

 ,ןפמורשעגנײט טבציז םַאטש ןטקײטװעצ ַא ףיוא

 .ָאוק ירד עקרעפערט עזײב ַט יװ

 ,ןעגנילשראפ גערב םעד ליװ ןא ךיױוה טפיול םי רעד

 .טערב ךָאנ טערב זױה'דַאװ ןפ טסײר טניװ רעד
 גגָאלט ַא רעה ווא סעגיטסַארט עקידגרערט ךרוד ײג ךיא

 .םעט עגעקגורטרַאפ ןופ רעקעלג יװ

 גרעבנעצלָאטש .ךעלױשנָא ןוא טערקנָאק שזַאמיא רעדעי ָאד זיא יאדווַא

 וליפַא ןוא ןעגנובעלרעביא ענייז ןקירדסיוא יװ טנָאקעג טינ שרעדנַא טָאה

 ,ןשילָאבמיס ַא ץעגרע ךָאד רעבָא טָאה דיל סָאד .טערקנַאק-ךעלדליב תונויער
 םעד ףיוא טקוקעג טינ .טימעג ןופ דיל ַא זיא סע ,ןיימ ןשירָאגעלַא ןַא וליפַא

 יװ רעמ סָאד זיא ,טריזילַאקָאל ןוא טערקנָאק ױזַא זיא גנורעדליש יד סָאװ
 ַא רָאנ טינ ןיא דיל סָאד ,טפַאשדנַאל-טייצ ַא זיא סע .טפַאשדנַאל-רוטַאנ ַא

 ,דיל-טייצ ַא ךיוא רָאנ ,דיל-ןָאזעס

 טימ רעטכיד םעד ןופ גנוריציפיטנעדיא ןַא דיל םעד ןיא ןַארַאפ זיא סע
 "ָארק יד עקרעפערט עזייב; יד .טייצ רענעי ןופ גנומיטש רעד ןוא טלעװ רעד
 םעד רַאפ רָאנ טינ ןרעמָאי געט עקידרעמָאי יד ןוא דיל םעד ןיא טעקַארק
 ןוש ןעמ טָאה ןבירשעג דיל סָאד טָאה גרעבנעצלָאטש ןעוו ,ןײלַא רעטכיד

 ללכב טלעװ רעד ףיוא ךיז ןקור סָאװ ,סעּפָארטסַאטַאק יד ןליפ טנָאקעג שוחב
 ,טרפב טלעוװ רעשידיי רעד ףיוא ןוא

 געט ענדונ ןופ ּפמוז רעד

 ןעװעג זיא טייצ רענעי ןיא ןגרעבנעצלָאטש רַאפ עטסקידנדײשטנַא סָאד

 ענייז ןופ ייס ,ןײלַא םיא טימ ןדער ןופ ייס .אפוג םיא ןיא ךורברעביא רעד

 ןוא עפיט ַא רָאפ םיא ןיא טמוק סע זַא ,ןליפ ןוא ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה רעדיל

 ,הרוחש-הרמ טימ ןעמעטָא וצ ןביױהעגנָא ןבָאה רעדיל ענייז .גנורעדנע ערעווש

 ,ןיציקה לכ ולכ ןופ טײקיזָאלגנַאגסיױא ןופ ליפעג ַא טימ

 טָאה סע .ןרָאװעג רעקידעכָאװ זיא ןבעל סָאד ןוא ןרָאװעג רעטלע זיא רע

 ךיז טָאה סע .םולח ַא ןופ טּפַאכעגפיױא ךיז טלָאװ רע יו ןעזעגסיוא טפָא

 ןופ ןרָאא עטשרע יד ןופ גנושיױרַאב יד ןוא דיירפ יד ,עירָאלג יד ןָאטעגּפָא

 ןעמ זַא ,ליפעג עקידכוט-םוי סָאד טּפעװעגסיױא ךיז טָאװ סע .רעדיל ןביירש

 ,ןגלָאפרעד עטשרע יד ןופ טייצ יד ייברַאפ זיא סע .םעהָאב ַא ,טעָאּפ ַא זיא

 :דיל ַא ןיא סיוא ץעגרע ךיז טקירד רע יוװ ,זיא רע ןעוו

 ,.טנײרפ ןעײר ןשיװצ ןעגנַאגעג

 (שטגוטהעג ןוא םיא טידלַאהעג טָטה רעדעי

 .טנײשעג טָאה ןגױא ענגײז ןיא קילג
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 -רַאפ ןעזרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ ַא םעד טָאטשנָא ןעמוקעג זיא סע
 ןרָאװעג ןגיוא; יד ןענייז קילג טימ ןענייש טָאטשנָא ןעוו ,טניירפ ןופ ןזָאל

 -ַאו ןוא יורג ןרָאװעג זיא םורַא ןבעל סָאד ןעוו ,"רעקירעיורט ,רעקירעיורט
 -ַאלּפ, ןרָאװעג זיא ןײלַא רע ןעוו ןוא ןגרָאז עכעלניילק טימ לופ ןוא קידעכ

 ,"ןריולרַאפ טנורג ןזיב ןוא טנוה ַא יװ קישט

 ךיוא רָאנ ,"געט עקידרעמָאי; רָאנ טינ ןביוהעגנָא םיא רַאפ ךיז ןבָאה סע
 ןייז ,עטשרע יד יו רעמ ךָאנ ןקָארשעג םיא ןבָאה עטייווצ יד ,"געט ענדונ;

 ןכַאמ םולש טנַאקעג טינ סרעדנוזַאב טָאה רוטַאנ עוויסנַאּפסקע ןוא עשיטנַאמָאר
 לָאמַא זיא סָאװ ,רע סָאװ ,םעד טימ

 ,רעטיטװעג ךרוד ,רעײפ ךרוד רעגגַאגעג

 ןעגגַאזעג ערוכיש ךרוד ,לױק ךרוד
 -- רעטיה עגנערטש ךרוד
 ןעגנַאגרַאפ געט ענדונ ןופ פמוז ַא ןיט זיא

 (88 .ז געט ענדונ)

 סָאװ "טייקמאזנייא; יד םיא טָאה טקירדעגוצ ןוא טקירדרעד רעמ ךָאנ
 םעטָאק ריא סָאװ ,"?בוטש רעד רעביא למיש ןופ חיר ַא טימ טגיילעצ, ךיז טָאה
 -ניא ענעי -- "םס טימ טולב סָאד טסיגרַאפ סָאװ ,ךיוה רעקיטסָארפ ַא זיא
 :ןפורעגסיוא שואי ליפוזַא טימ טָאה רע רעכלעוו וצ טײקמַאז

 ןסָאלשרַאפ ןצבינערג עגײד ןיא רעװ ךיא ,טײקמַאזײא
 .שינרעטצניפ ןיא קניז ךיא ,סנַאצ ךיא .ענורט ַא יא יװ

 (91 .ז טיײקמַאזנייא)

 ,ןטַאררַאפ םיא ןלעװ םירבח יד זַא ןקָארשעג ךיז רע טָאה ץלַא ןופ רעמ

 גנולעטשרָאפ עשיטנַאמָאר ערעדנוזַאב ןיִמ ַא טַאהעג טָאה רע .ןזָאלרַאפ רעדָא

 ןעוועג יו םיא ייב זיא טניירפ עיירטעג ןוא םירבח ןבָאה וצ .טּפַאשרבח ןגעוו

 רע .רבח ַא יו רעמ טכוזעג רעבָא טָאה רע .טייקרעכיז ןופ ,ןעזנָא ןופ ןמיס ַא

 טגעלפ רע יװ ןפוא םעד ןיא .רעצישַאב ַא ןוא רעדורב ןרעטלע ןַא טלָאװעג טָאה

 םעד ןיא ןוא רבח ַא םענייז ןופ ?הרובג; רעד טימ ןעמענרעביא ןוא ןעמירַאב ךיז

 רַאפ ןיוש ךיז טעװ רבח ןייז ,טינ השקשינ זַא ,ןעשַארטס טגעלפ רע יװ ןפוא

 רעבָא ,לעטשנָא קינייװ טינ ןוא טייקשילגניי ךס ַא ןעוועג זיא ,ןענעכערּפָא םיא

 ךָאנ טרַאגעג תמאב טָאה רע .ןעװעג טינ סָאד זיא לעטשנָא ןייק ןצנַאגניא

 ביל רע טָאה קרַאטש סרעדנוזַאב ,טײקמירַאװ ןוא טּפַאשביל ךָאנ ,גנוצישַאב

 בילוצ ,שנעמ ַא יװ ,תונורסח ענייז עלַא לחומ םיא זיא ןעמ יו ןעז וצ טָאהעג

 סנייז ןופ טקיצטנַא זיא ןעמ יו ןעז טגעלפ רע זַא .טעָאּפ ַא יו תולעמ ענייז

 רוכיש שממ ןעוועג רע זיא ,תומכח ענייז ןופ ןָא-טלעווק ןעמ יו רעדָא ,דיל ַא

 יבַא ,לגניי ַא יװ םיא טכַארטַאב ןעמ סָאװ ,טרַאעג טינ םיא טָאה סע ,קילג ןופ

 | .ביל םיא טָאה ןעמ
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 ןיא טייקשלגניי יד ןעיצרַאפ טלָאװעג רעגנעל סָאװ רעבירעד טָאה רע

 יד ןשיווצ קיניומ ןטעשטשעּפעג א ,ןימינב ַא ןופ לָאר יד ןרעגנעלרַאפ ,ךיז

 יד ןעמוקעג זיא סע ,ןטלַאהנָא טנָאקעג טינ רעבָא סָאד טָאה קיבייא ,םירבח

 לקיטש ַא טָאה סָאװ ,דיל א ןיא סיוא ךיז טקירד רעקיטש ריאמ יוװ ,טייצ

 וצ טייקטנעָאנ ליפוצ, ןופ ןביהעגנָא ןבָאה סע ןעו ,ןינע םעד וצ תוכייש

 טימ דורט ןוא רעטלע ןרָאװעג ןענייז םירבח ."רעטילּפש עטשרע יד ןעגנירּפש

 ךיז ןופ טָאה ,ןײלַא גרעבנעצלָאטש ,רע רָאנ ,ערעדנַא רָאנ טינ ןוא ,ןילַא ךיז

 יד ןעמוקעג זיא סע זַא ,טליפרעד טָאה ןיײלַא רע .רעמ ןרעדָאפ וצ ןביוהעגנָא

 -נָא רעשילגניי רעד זַא ןוא רעפייר ,רענעסקַאװרעד ,רעטסנרע ןרעװ וצ טייצ

 | ,ןטליג טינ רעגנעל ןָאק לעטש

 -ָאו רעד טימ ןכַאמ וצ םולש ןעמוקעגנָא רעבָא םיא זיא רערעווש ךָאנ

 ןעמוקעגסיוא םיא ייב זיא סעּפע .ןבעל ןייז ןופ טײקשיאַאזָארּפ ןוא טייקידעכ

 ?ןריצַאּפש עקיטכַאנרַאפ ףיױא רעדלפוו יו ןשיור; םעד ןָא ,בוט-םוי ןָא זַא

 -יונעג עקַאט ךיז טָאה רע קרַאטש יוװ ןוא .טינ ןיז ןייק רָאג ןביירש סָאד טָאה

 -ָאמע רעדנוזַאב ןיא ,זאטסקע ןיא ,גנושיורַאב ןוא טייקידבוט-םוי ןיא טקיט

 רעד ןגעג טפיגנגעק ַא יו טייקטמיורעגפיוא ןוא טייקטקעוועגפיוא רעלענָאיצ

 ּפמוז, ַא ןיא יו ךיז ןיא ןגיוזניירַא ןביוהעגנָא םיא טָאה סָאװ ,ןבעל ןופ עזָארּפ

 ; דיל ןקיזָאד םעד ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,"געט ענדונ ןופ

 .רעײרפ טגָאלש ץרַאה סָאד ,סײה טרעװ ּפָאֵס רעד

 ןףיױלטנַא ,ףיולטנ8א רָּאַװ עכעלניײּפ

 רעײפ ןײד רעטנוא ןפנַָארב רעלרַאטש

 ,ףיוא לָאמַא רעדיט וגיוא יד ןטכיױל

 ,רעיורג ןעטעג ךיט ןיב בױטש טפ

 ,טנַאה סלציה ןיא טגוה 8 ןפ ןא

 רעיורט ןספיט ןופ -- 9( ַא טפ יװ

 ,ו8אל7 רעכיז ףיױא טײרפַאב ךיט ײטש

 רעדיװ יג ךיא הא ףיױױא ילב ךיא טא

 .טכעב רעטגיװ עברעבליז עגעי ךרוד

 .רעדיל ערוכיש ךיז ןגָארט סנטילש ןפ

 .טכערב ןגײװצ יד ײגש רעבעטורט רער

 ,ןעילב ןזיור יװ שירפ ןפיל יד

 ,סילב ןטבילרטפ ןופ טלַארטש ץרַאה סָאד

 ןעילג ןגיוא יד לָאְמ ןטצעל םוצ

 .סילג סעגעגגַאגרַאפ גאל ןפ ןײש יט
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 ןטײרּפש לגילפ יװ טגעה עיירטעג

 .ר עסיז ַא טציט רימ םורָא

 (סטײק יד ךיז ןלַאפעצ ביױוטש ןיא

 .3 ןכַאו ו3 ךימ ןדניב סָאט

 ענעי ןיא טלעפעג ןגרעבנעצלָאטש טָאה סע סָאװ ,ןעז רָאלק ןעמ ןָאק ָאד
 ,גנושירַאב עשיטנַאמָאר יד טלעפעג םיא טָאה סע .געט "ענדונ, ןוא ערעווש
 -יּפש רעכעלטנגוי ןופ טייקטקעריד ןוא טייקשירפ יד ,זַאטסקע ןופ ליפעג סָאד
 םיא ןלָאז סָאװ ,"טנעה עיירטעג, ןוא טייקטבילרַאפ ןוא קילג שילגניי ,גנור
 ךָאנ ךיז ןיא טָאה דיל סָאד ."ור עסיז ַא ...ןטיײרּפש לגילפ; יו ןוא ןצישַאב

 ןעמונעג שיגָאלָאכיסּפ רעבָא זיא סע .טייקשירפ שכעלדליב סגרעבנעצלָאטש ץלַא
 ןופ ּפמוז; םעד ףיוא תודע טגָאז ןוא טלייצרעד סע .גנוקלעוו ןופ קורדסיוא ןַא

 וצ ךיז וואורּפ םעד ףיוא ןוא טקיטלעװַאב ןַאד םיא טָאה סָאװ ,"רעיורט ןפיט
 ,"דנַאל רעכיז, ףיוא קירוצ *ּפמוז; םעד ןופ ןעװעטַאר

 -כיד רעד טייג "געט ענדונ יד ןופ ּפמוז; ןיא זַא ,ןקָארשעג ךיז טָאה רע
 טכַאמ סָאװ ,חוכ ןכעלרעדנואוו םענעי ןָא-טרעוו רע זַא ,טנורג וצ םיא ןיא רעט
 טינ רעבירעד טָאה רע .ןכַאז ןופ ףַאלקש םעד רַאפ טינ ןוא רַאה םעד רַאפ םיא
 ןלַאפעצ ביוטש, ןיא ןכַאמ לָאז סָאװ ,שרופמה-םש םענעי ןכוז וצ טרעהעגפיוא
 -געט-גָאט רענדונ רעד ןופ "ןכַאז; יד וצ ןדנובעגוצ םיא ןבָאה סָאװ ,"ןטייק יד
 -ַאנ ."רָאװ רעכעלנייּפפ רעד ןֹופ ןפושיכקעװַא םיא לָאז סָאװ ןוא טייקכעל

 רַאפ סָאװ טגָאזעג סנייטש'מ) ןפנַארב ןקרַאטש ןופ רעייפ, סָאד זַא ,ךעלריט
 ,שרופמה-םש רעד ןרעוו טנָאקעג טינ טָאה (ןעוועג זיא רע רעקנירט ַא

 :רעקידשואי ץלַא ,דעקיטנעהּפָא ץלַא ןרָאװעג רעבירעד זיא רע

 (סָאגרַאפ ײט רעטלַאק טימ שיט רעד

 .ןסָאריּפַאּפ ךעלקיטש ןוא שַא ראט שא

 .ןכָארקעגּפָא ןוא טלַא --- ןכַאז ענעּפרָאװעגנָא

 ףכָארבעגּפָא זיא ריט רעד ןופ לטנעה סָאד

 .יוה קידײל 8 ךרוד יװ טגיװ רעד טיציס ןוא

 .סיוא טציאק טעז לטנַאמ סירעלטעב 8 יװ לטגאמ ןיימ

 2 ָאד ךיא וט סָאװ ,ליד ןטעקַאג םעד וצ ךימ טדימש סָאװ

 .העש רענעגגַאגרַאפ-גגַאל א ףיוש ןרעטילג סרעזײװ

 (שַא)
 ןצנַאגניא טײטשַאב סָאװ ,דיל עקידריווקרעמ רעבָא ,עצרוק עקיזָאד סָאד

 -עגנָא קיגַארט טימ לופ ןטכירעגמוא םעד טימ "ןכַאז ןופ ךַארּפש, רעד ןופ

 טקורדעג גרעבנעצלָאטש טָאה -- הרוש רעטצעל רעד ןיא שזַאמיא םענעדָאל

 ,רעירפ ןרָאװעג ןבידשעגנָא טינ זיא סע וליּפַא ביוא רָאנ .1940 ןיא טשרע

 ,"געט ענדונק יד ןופ עכָאּפע רעד וצ גנומיטש רעד טול רעבָא סע טרעהעג

 טָאה גָאט ןדעי טימ .1932 םורַא ןביױהעגנָא ןגרעבנעצלָאטש ייב ךיז ןבָאה סָאװ
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 ןוא "געט ענדונ ןופ ּפמוז; םעד ןיא רעמ ןוא רעמ ץלַא טקניז רע יװ ןעזעג רע

 םתס ןופ ,ןגָאלק ןוא ןענייוו םתס ןופ רעטכיד ןייק ןעוועג טינ זיא רע יו ױזַא
 ענדונ יד יװ רענדונ ךָאנ ןעוועג םיא רַאפ זיא סָאד) טעמוא ןופ רעדיל ןביירש

 .ןביירש וצ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טייצ רעד טימ רע טָאה (געט
 "רבה רעטנעָאנ ןיימ ןופ ןרָאי יד ןייגכרוד טציא ךיז רַאפ זָאל ךיא ןעוו

 יד עטסקירעױרט עמַאס יד ןייז וצ רימ ןענייש ,ןגרעבנעצלָאטש טימ טפַאש
 "ניא טעמכ רעדָא ןצנַאגניא טָאה רע ןעוו ,1928 ןוא 1922 ןשיווצ ןרָאי ףניפ

 ,ןבירשעג טינרָאג ןצנַאג
 ץלַא אמתסמ ךָאנ ןעמ טסייוו ,טסייוו ןעמ זַא ןעניימ טינ לָאז ןעמ לפיוו

 ןֶָא רעדיו טבייה ןוא ףיוא-טרעה ,ןָא-טבייה רענייא סָאװרַאפ טמיטשַאב טינ
 -רַאפ ןילַא רבד-לעב םעד רַאפ וליפַא ןענייז סָאװ ןכַאז ןענייז סָאד .ןביירש וצ

 ןבָאה סָאװ עקיצנייא יד טינ תוביס ענעבעגעגנָא-ןביוא יד ןענייז סיוועג ,ןליוה
 ןיא ןביירש וצ ןרעהפיוא לָאמ ַא טימ לָאז גרעבנעצלָאטש זַא ,םעד וצ טריפעג

 ייב ןרָאי עטסוװיטקודָארּפ עמַאס יד רשפא ,רָאי 28 ערעסָאװ ןופ רעטלע רעד
 זיא םעד ןיא קידלוש זַא ךעלגעמ .ןעוועג זיא רע יװ ,רעטכיד םענעפורַאב ַאזַא
 ענעדיײשרַאפ ןוא דנַאטשוצ רעשימָאנָאקע רעלפש רעקידלָאמצנעד ןייז ןעוועג
 טימ .,טקעיִארּפ ףילער ַא ףיוא סנייז ןטעברַא סָאד ןוא ,ןטייקירעוװש-עילימַאפ

 ַא ןיא ךעלריּפַאּפ ןוא רעטעלב ןופ רעביילקפיוא ןַא יו ,םירוכיש עשידנעלריא
 עשידיי ןביירש וצ הלוגס ןייק ןעוועג טינ אמתסמ ךיוא זיא ,קרַאּפ ןשיטָאטש
 ,רעדיל

 גרעבנעצלָאטש זַא ,טקַאפ םעד ןעניז ןיא ןבָאה טפרַאדעג ךיוא טלָאװ ןעמ
 ןביוהעגנָא רֶע טָאה סלַאפנדעי ,לעטעטש ןופ טעָאּפ רעד ןעוועג טשרקיערעד זיא
 רעייז ןעמוקעג זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןיא ןייזּפָא ןופ טייצ ַא ךָאנ ,ַאזַא יו
 קיטַאמעטלטעטש יד ןוא ןקורּפָא זייווכעלסיב ןעמונעג לטעטש סָאד ךיז טָאה ,גנוי
 ןופ טרעטייורעד לסיב שביה ַא רָאי עכעלטע יד ןיא ךיז טָאה רע ,ןּפעװסיוא
 ללכב .הביבס רענַאקירעמַא רעד וצ טרעטנענרעד גונעג טינ רעבָא ,לטעטש

 עשידיי יד רַאפ טריטסיזקע טינ יו טעמכ קיטַאמעט רענַאקירעמַא יד טָאה
 טימ טרענעג טשרקיערעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ןטעָאּפ
 ,לטעטש םוצ טפַאשקנעב ןוא תונורכז

 רע רָאנ ,ןביירש וצ טַאהעג ביל טינ ןיילַא רָאנ טינ טָאה גרעבנעצלָאטש
 -ַארקלמיה ןגעוו ,ּפַאש ןגעו רעדיל ןייק ןגָארטרַאפ טנַאקעג טינ ללכב טָאה
 -רוא, ןפורעג ייז טָאה ןעמ יווװ רעדָא ,ןענַאברעביױא ןוא ןענַאברעטנוא ,סרעצ
 טָאה סָאװ ,דליב ןייז טינ ,ןושל ןייז טינ ,טימעג ןייז טינ ."רעדיל עשיטסינַאב
 ךיז ןבָאה ,טפַאשדנַאל ןוא הביבס רעשימייה רעד ןיא טלצרָאװעג טשרקיערעד
 ,קיטַאמעט רעשיטסינַאברוא רעד רַאפ טסַאּפעג

 ןבָאה סָאװ ןטעָאּפ יד רַאפ זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה וצ טינ ךיוא טדַאש סע
 -נַאװרעביא סָאד זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןביירש וצ ןבױהעגנָא
 וצ ייז ןגעו טרָא סָאד טינ זיא ָאד סָאװ תוביס בילוצ ,עקירעמַא ןייק ןרעד
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 רעשימייה רעד ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ייז .הבוט ןייק ןעוועג טינ ללכב ,ןדער
 -קודָארּפ ןוא טייקשירעפעש רעייז ןטלַאהוצנָא ידכ טייקכעלקריוו ןוא הביבס
 ןפורַאב ןעוועג ןענייז ייז סָאװ םעד ןופ סָאמ עלופ יד ןבעג וצ ןוא טעטיוויט
 רעסעב ןעוועג רשפא טלָאװ טקנוּפדנַאטש ןשירַארעטיל-ןייר א ןופ .ןבעג וצ
 ביוא ,ןעלפייווצ געמ ןעמ .םייה רעטלַא רעד ןיא ןביילב ייז ןעוו ,ןטעָאּפ יד רַאפ
 עמעָאּפ עסיורג ןייז ןבירשעגנָא ןעועג עקירעמַא ןיא טלָאװ רערעל לאיחי ַא
 רענליוקע רעד ןופ רעטכיד יד ביוא ןעלפייווצ ךיוא געמ ןעמ ."םייח ןיימ,
 ןיא ןרָאװעג ןענייז ייז סָאװ סָאד ןרָאװעג ןעוועג עקירעמַא ןיא ןטלָאװ ?עּפורג
 רעטשרע רעד ךָאנ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ עינָאמעגעה יד זיא ללכב .ענליוו
 .עּפָאריײא ןייק עקירעמַא ןופ רעבירַא קירוצ המחלמ-טלעוו

 ןענייז סָאװ ,רעטלע ןוא רוד ןבלעז םעד ןופ רעטכיד זַא ,טקַאפ ַא זיא סע

 -ייז ייז ןעוו ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןבילבעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 יד יװ ,רעמ ןָאטעגפיוא ןבָאה ,ןטנַאלַאט ערעסערג ןייק ןעוועג טינ וליּפַא ןענ
 יד ,עקירעמַא ןיא ןביירש ןביוהעגנָא ןוא טרעדנַאוװעגסיױא ןבָאה סָאװ רעטכיד
 -טלעוו רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד ןשיווצ ןבָאה םייה רעטלַא רעד ןיא רעטכיד
 -יא ןוא עכעלטייהנייא רעמ ,עקידנעמענמורַא רעמ ,ערעצנַאג ןבעגעג המחלמ
 ,רענעסקַאװרעד ,רעפייר ןעוועג ייז ןענייז ץעגרע .קרעוו עטניזַאב רעמ שיאייד
 ,לרוג ןשירָאטסיה ןייז ןוא ללכ ןרַאפ תוירחַא טימ ןעמונעגכרוד רעמ

 רעקיצנַאװצ יד ןיא עקירעמא ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעטכיד עגנוי יד
 ןפרָאװעגּפָארַא ךיז ןופ ןבָאה זיירק סגרעבנעצלָאטש ןופ יד לעיצעּפס ,ןרָאי

 רעסיוא .ןלוע ןייק ןיא ןענּפַאשנייא טלָאװעג טינ ךיז --- רעקיטנכיר ,ןלוע עלַא
 טעמכ ךיז ייז ןבָאה ,ןטעליב עיירפ ףיוא גנומענרעטנוא ןַא וצ לָאמַא ןייג יו
 ףיוא ןעגנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנ רעדָא עלַאיצָאס ןייק טימ טרעקעגנָא טינ יװ
 יד ןגעװ ןגָאז טינ וליפַא ןעמ ןָאק סָאד .עקירעמַא ןיא סָאג רעשידיי רעד
 טַאהעג סנטסקינייו ןבָאה ייז .סנַאלעסקע רַאּפ ןטסילַאודיװידניא יד ,"עגנוי;

 -ַאמַארגַארּפ ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןענייז ייז ,גנואיצַאב עוויטַאגענ-קיניזיטסואוַאב ַא
 ןייז וצ טינ טריסערעטניא ייז טָאה סע .,לַאיצָאסַא רעדָא ,יטנַא ןעוועג שיט
 ןבָאה ערעגניא יד .ייז םורַא ןָאטעג ךיז טָאה סָאװ םעד ןיא טריסערעטניארַאפ
 רעייז ,ךַאז עצנַאג יד ןעוועג לטבמ רָאג רעדָא ,טריסערעטניא טינ טַאלג ךיז
 -יא ןוא טפַאשנדײל רעטכע טימ טצינערגעג ךיז טָאה סָאװ ,סערעטניא-טּפיוה
 םעד ןיא ךיוא ןעוו ,גונעג ןעוועג טלָאװ סָאד .דיל סָאד ןעוועג זיא ,םזילַאעד

 ןביולג ןטימ ןוא ,ןביולג םעד ןרעװנָא ןבייהנָא ןעוועג טשינ ןיוש ןעמ לָאז טרּפ

 לטב-לעוּפ ןעגנַאגעגמורַא זיא ןעמ .טעּפמיא ןוא גנַארד ןשירעפעש םעד ךיוא

 ,רּבדמ ןיא ןמ ףיוא יװ ,סנ ַא ףיוא יו דיל ןפיוא טרַאװעג ןוא

 טָאה ןעמ .ןרעו ףייר טזָאלעג טינ ,ןסקַאװ טזָאלעג טינ טָאה ץלַא סָאד

 ענעסקַאװרעד ןרעװ וצ ןקָארשעג ךיז טָאה ןעמ ןוא טסנרע ןעמונעג טינ ךיז

 ךיז טָאה ןעמ ןוא טיורגעג ןיוש ןבָאה ןפיילש .ןשטנעמ עכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא

 .ךעלגניי יו טריפעגפיוא ןוא ןטלַאהעג ךָאנ
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 ַא ןצנַאגניא ןעוועג זיא דלוש יד זַא ,ןגָאז וצ ךייש טינ יאדווַא זיא סע
 -קעיבָא גונעג ןעוועג ,ןײלַא ןטעָאּפ יד ןיא ןגעלעג ןצנַאגניא זיא ,עוויטקעיבוס
 דָארג זַא ,זיא תמא רעד .,דנַאטשוצ אזא ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ תוביס עוויט
 -גסיוועג ןוא עקיטכירפױא רעמ שירעלטסניק יד ,ןטעָאּפ עטריטנַאלַאט יד
 טינ ןוא סנטייוורעד ןופ ןענַאטשעג ןענייז ,רוד ןרעגניא םעד ןשיװצ עקיטפַאה
 רעד ףיוא ןעגנוגעװַאב ערעדנַא ןוא עשיטסירוטלוק יד וצ יורטוצ ןייק טַאהעג
 יד ,עשיטסימיסעּפ יד ,עקיטנעהּפָא יד ןעוועג ןענייז ייז דָארג .סַאג רעשידיי
 סנטסקיצניװ םוצ יד תעב ,ןעגנַאגעג טנורג וצ טעמכ ןוא טקנַאצעג ןבָאה סָאװ
 ערעייז טימ ןבָאה ןוא קידרעפָאה ןעװעג ןענייז ,רעלסַאּפוצ יד ,עטבַאגַאב
 ענעטלָאּפשעג ןוא עטקיניײארַאֿפ עלַא ףיוא טרעטיימורטעג רעדיל ענעכעלב
 ...טציא סע טייג םעד ןיא טינ רעבָא ,ןטנָארפ

 טעמכ רע טָאה ,ןבירשעג טינ טָאה גרעבנעצלָאטש סָאװ ,רָאי ףניפ יד ןיא
 ןױוש טגעלפ סע זַא ןוא .טינ טביירש רע סָאװ ,םעד ןגעו טדערעג טינ יו
 -מוא ןַא יו ,טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא סע רע טגעלפ דייר וצ ןעמוק לָאמַא
 טינ טביירש ןעמ סָאװ םעד ןופ ןצרַאה םוצ ןעמענ ךיז ןפָא .ךַאז עקיטכיוו
 טעמכ זיא ?טַארעטיל, סלַא ןטליג וצ ןוא "ןטַארעטילק יד רַאפ טסַאּפעג טָאה

 ?טנעגילעטניא, סלַא ןטליג ֹוצ יו רעגרע ךָאנ ןעוועג

 -עג ןיא ןגָאז ןעק ןעמ ,ליטש רעד ןיא זַא ,טינ קפס ןייק רעבָא זיא סע
 -פיוא טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ןצרַאה םוצ ןעמונעג ָאי אקווד ךיז רע טָאה ,םייה
 ?ּפָאק ןיא דיל ַא ןגיילסיוא, ךעלטנייוועג טגעלפ סָאװ ,רע .ןביירש וצ טרעהעג

 ןיא ןביוהעגנָא דיל ןייא טינ אמתסמ טָאה ,ןבירשעגפיוא סע טָאה רע רעדייא
 ,ןפרָאװרַאפ סע ,סיוא טינ ךיז "טגיילע סע זא טליפרעד טָאה רע ןעוו ןוא *ּפָאק;
 רענעי ןופ זיא ןבילבעג .ריּפַאּפ ףיוא רוּפש ןייק םעד ןופ קידנזָאלרעביא טינ
 עדַאלַאב ַא זיא סָאד ."סקַאפ ינַאשזד ןופ טיוט רעד, עדַאלַאב יד זיולב טייצ

 ןרעטנוא ןבירשעגנָא ךעלנײשרַאװ טָאה רע סָאװ ,עמעט רענַאקירעמַא ןַא ףיוא
 רע תעב ,םירוכיש עשירייא טימ ןעקנעש ןיא ןשינעגעגַאב ענייז ןופ קורדנייא
 ,ןטקעיָארּפ-טָאטש יד ףיוא טעברַאעג טָאה

 טול יז טָאה סלַאפנדעי ,עטקידנערַאפ ןייק טינ בגַא ,עדַאלַאב עקיזָאד יד
 -נעל ַא ןייז טלָאזעג ,טלקיװטנַא רימ רַאפ טָאה גרעבנעצלָאטש סָאװ ןַאלּפ םעד

 וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה רע זַא טזייוו --- ,ךַאז עטריצילּפמָאק רעמ ןוא ערעג
 -טינ ןייז ןופ געווסיוא ןַא ןוא קיטַאמעט עייג טכוזעג ,רעדיל ןגעוו ןטכַארט
 ,ןביירש

 רעדיל עטצעל יד

 קירָאי--ףניפ ןייז ןכָארבעג גרעבנעצלָאטש טָאה 1938 ףוס ,רעבָא ,טשרע
 רעד ןיא טרעדליש סָאװ ,"טקעוועגפיוא ךימ ףָאלש ןופ, דיל ַא טימ ןגייווש
 ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,םענייא ןופ ןעגנובעלרעביא יד גָאלָאנָאמ ַא ןופ םרָאפ
 יז זַא ,ךעלגעמ רעבירעד זיא סע .טריטסערַא טכַאנ רעד ןטימ ןיא םיצולּפ
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 טקעוועגפיוא, ,ןגָאז וצ ױזַא ,םיא ןבָאה טייצ רענעי ןופ ןשינעעשעג עשייגַארט
 עקירעמַא ןייק זיא טייצ רענעי םורַא זַא ,טריסַאּפ ךיוא טָאה סע ."ףָאלש ןופ
 גָאט; ןופ רעטעברַאטימ רעקיטציא ןוא טעָאּפ רעד ,ריע-ןב ןייז ןעמוקעגי

 ,סעלעשעה והימרי

 רעבָא ןָאק ןעמ .טרּפ םעד ןיא ןביירטרעביא טלָאװעג טינ ךיז טלָאװ סע
 סעלעשעה ןופ לַאפנעמַאװצ םעד סנטסקיצניװ רעדָא ,תוכייש יד ןעזרַאפ טינ

 ענױזַא וליפַא ןַארַאפ ,ןביירש ןטיײנַאב סגרעבנעצלָאטש ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוק

 רעטסקיטכיװ רעד ןעוועג זיא עקירעמַא ןייק ןעמוק סעלעשעה זַא ,ןטלַאה סָאװ
 ןעמונעג טָאה גרעבנעצלָאטש סָאװ םעד ןיא רָאטקַאפ רעטסקידנדײשטנַא ןוא

 .ןביירש רעדיוו
 ןופ לַאװק ַא וצ יו ריע-ןב ןייז וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה גרעבנעצלָאטש

 עיירפ עצנַאג ןייז ןעגנערברַאפ וצ םיא טימ ןביוהעגנָא טָאה רע .םייח םימ
 עקידרעירפ ענייז רַאפ טייצ לסיבַא ןסיײרּפָא לָאמַא ןיוש טגעלפ רע זַא .טייצ
 טלייצרעדרעביא ,ןסעלעשעה ןגעו טדערעג סנטסרעמ ייז טימ רע טָאה ,םירבח
 ןענייז תומכח יד סָאװ ןגעוו טינ ןיוש קנעדעג ךיא ,תומכח ןוא תוישעמ ענייז
 םעד ,ענילג טימ ןָאט וצ טַאהעג טשרקיערעד ןבָאה תוישעמ יד רעבָא ,ןעוועג
 סגרעבנעצלָאטש ןופ קורדסיוא ןַא קידנצונ ,ןענַאװ ןופ עיצילַאג ןיא לטעטש
 זיא סע רעדייא ךָאנ ,ןבירטרַאפ ירפ וצ (עדייב ייז טָאה) לרוג רעד, ,דיל ַא

 ."טייזרַאפ (ןבָאה ייז סָאװ) ןעגנַאגעגפיוא
 ןעוועג ענילג ןופ תוישעמ ןוא ןסורג סעלעשעה ןענייז ןגרעבנעצלָאטש רַאפ

 טייהדניק ןייז ןיא קירוצ עזייר ַא ךיוא רָאנ ,םײהַא קירוצ עזייר ןימ ַא רָאנ טינ

 יַאיצילַאג-ַארטלוא ןַא ןדער וצ ןביױהעגנָא רעדיװ טָאה רע .טנגוי רעטסירפ ןוא

 ןטיה ןעמונעג ךיז רע טָאה הנווכ רעמורפ רעדנוזַאב ַא סעּפע טימ .שידיי ןשינ

 -עג ,ךַארּפשסױא רעשירַארעטיל רענעמונעגנָא רעד טימ טרָאװ ַא ןצונַאב ןופ

 סע טָאה רעטָאפ ןייז יו ,"ןושל ןשירעבַארש; ןופ ןכייוו רעפייא ןַא טימ ןעמונ

 ,ןפורעג
 "נומ ןרָאװעג זיא רע .ןריובעגיינ יו ןרָאװעג סעּפע זיא גרעבנעצלָאטש

 רעדיװ ךיז ןיא טלָאװ רע יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע .רעטגיילעגפיוא ,רערעט

 רע .ןעגנובעלעביא ןוא ןקורדנייא עכעלטנגוי ןופ לַאװק םעד ןגָאלשעגפיוא

 "עג ןענייז ןּפיל יד; ןעו געט יד ןבעלוצרעביא ןבױהעגנָא לָאמַא רעדיוו טָאה

 רָאנ טינ ."קילג ןטבילרַאפ ןופ טלַארטשעג טָאה ץרַאה סָאד ןוא שירפ ןעוו

 ןעוועג זיא סָאװ לגניי סָאד ,ןיילַא ךיז רָאנ ,עמעט ןייז ןענופעג קירוצ רע טָאה

 ,רעדיל עטשרע ענייז ןופ רעטנעצ רעד ןוא דלעה רעד

 "יורטש ןופ ךוביגָאט רעד; ןעמָאנ ןרעטנוא ךוב ןיא גנולײטּפָא עצנַאג יד

 ,עטסעב סָאד טינ ביוא ,עטסטרינַאלּפעגסיױא ןוא עטסצנַאג סָאד ,"רעטיר םענע

 "עג רע טָאה רעדיל ערעדנַא קילדנעצ ַא םורַא ןוא ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ

 ןוא ."םייהַא רעקקירוצ; ןקיטסייג ןקיזָאד םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןפַאש

 ,רעדיל 110 יד ןופ זַא ,םעד ןופ ןעז ֹוצ זיא ןרָאװעג זיא רע ויטקודָארּפ יו
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 ייוצ יד ןיא ןבירשעגנָא לטירד ַא רעביא רע טָאה ,ךוב ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ
 ןייז ןופ רָאי ייווצ עטצעל יד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןביירש ןטיײנַאב ןייז ןופ רָאי
 ,ןבעל

 "רעטיר םענעיורטש ןופ ךוב-גָאט, םעד ןיא זַא ,ןגָאז וצ ךייש טינ זיא סע
 גרעבנעצלָאטש ךיז טָאה טייצ רענעי ןופ רעדיל ענלצנייא ערעדנַא יד ןיא ןוא
 ןייז ןופ רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא זיא רע ,תמא .רעטכיד רעיינ ַא יוװ ןזיװַאב
 ןפָא ןעמונעג ךיז טָאה רע .רעפייר לעוטקעלעטניא ןוא רעטסנרע ןרָאװעג ןבעל
 רעדָא ,טריסערעטניא טינ ןַאד זיב םיא ןבָאה סָאװ ,ןכַאז טימ ןריסערעטניא
 רעטסנרע ןרָאװעג זיא רע .טינ םיא ןריסערעטניא ייז זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה רע
 ןוא עלַאיצָאס ,עשיטילָאּפ ןגעוו ןעגנוניימ ןגָאוסױרַא םייב רעקיטכיזרָאפ ןוא
 הלועּפ סיורג טימ ןוא הדמתה טימ ןעמונעג ךיז טָאה רע .ןגַארפ עשירַארעטיל
 ,ןצרּפ ןוא ןעמכילע-םולש וצ סרעדנוזַאב ,רעקיסַאלק עשידיי יד וצ ,ך"נּת םוצ
 ---טסייוו, .ןצרּפ ףיוא קוק רעטרעדנעעג ןייז ןעוועג זיא שיטַאמָאטּפמיס לעיצעּפס
 בָאה ךיא יװ טכעלש ױזַא טינ רָאג זיא ץרּפ -- ןגָאז ןביוהעגנָא רימ רע טָאה
 רע בוא ,גיוא סױדנַאל טימ טקוקעג ןצרּפ ףיוא רע טָאה רעירפ ."טניימעג
 ןופ ןעיײרפַאב ןביױהעגנָא ךיז ןײמעגלַא ןיא טָאה רע ,טנעיילעג ללכב םיא טָאה
 םיא רַאפ טרעהעגפיוא ןבָאה "?עגנוי, יד ,ןלייטרוארָאפ ןוא ןלייטרוא-עפַאק יד
 -געעג ןייז ןופ טרּפ ןיא .םינינע עשירָארעטיל ןיא םיקסופ עטצעל יד ןייז וצ
 ןּפַאכוצרעבירַא ןביױהעגנָא וליפַא רע טָאה ?עגנויק יד וצ גנואיצַאב רעטרעד
 ...סָאמ יד

 רע .ןרָאװעג טינ רעטכיד-ןעמעלבָארּפ רעדָא ,ןעיידיא ןייק רעבָא זיא רע
 ןיא יו ,דליב ןופ ,ליפעג ןופ ,טנעמַארעּפמעט ןופ רעטכיד רעד ןבילבעג זיא
 םעד ,םעטָא ןסייה ןייז ןעמ טליפ ,רעדיל עיינ יד ןיא ךיוא ױזַא ,עקידרעירפ יד
 -רעד ,ןעגנובעלרעביא ,ןקורדנייא טצלעמש סָאװ ,סָאטַאּפ ןקיאילג םעד ,קיטייוו
 עכעלױשנָא ןיא ,ןגָאלָאנָאמ עשיטַאמַארד ןיא ייז טלדנַאװרַאפ ןוא ןעגנורַאפ
 -טמיורעגפיוא רעייז טימ סיוא רעדיל ענייז ךיז ןענעכייצ רעירפ יװ .רעדליב
 יד ןיא ןעמ טליפ רעירפ יװ .טײקטריריּפסניא רעטרילומיס טינ ןוא טייק
 עלעדייא סָאד ךיוא יװ ,ןכַאז ןופ ןעמרָאפ עכעלניז וצ גנוטסולג יד רעדיל
 יד ןיא יו ןוא .טײקוויטַארָאקעד ןוא טייקנייש רעייז רַאפ ליפעג עשיטעַאּפ
 עטעבראַאב-טינ ןעמ טפערט ,ערעײנ יד ןיא ךיוא ױזַא ,רעדיל עקידרעירפ
 -רָאפָארּפ טינ ,ןלַאפנייא עטלקיװטנַא רעדָא ,עטצונעגסיוא גונעג טינ ,ןלעטש
 .רענעלּפ עטריפעגכרוד ףוס םוצ זיב טינ ןוא ןלייט עלענָאיצ

 ביוא ,רעוויסנעטניא ,רעקרַאטש זיא רעדיל עיינ יד ןיא רעיורט רעד זיולב
 לָאמַא טָאה סָאװ ,ץלַא זַא ,סיוועג ףיוא ןיוש רע טסייוו טציא .ייג ןצנַאגניא טינ
 ךיז קעװַא טנגוי ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא ,ןיז ןקידבוט-םוי ַא ןבעגעג ןעבעל ןייז
 ,ןרעקוצמיא טינ רעמ

 ,ןייז טינ לָאז עמעט יד סָאװ ,ןדער טינ רעדיל יד ןיא לָאז רע סָאװ ןגעוו
 -לדייא אזַא ,רעטרינגיזער ַאזַא ,רעשיגעלע אזַא ןָאט רעטסקינייװעגיא רעד זיא
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 -ליו שממ ,רעשילגניי רענעי טינ ןיוש זיא סע .רעליטבוס ןוא רעטרעלקרַאפ

 זיא סע ."קיטייצ ןרעוו ןופ קיטייו; רעד ןעוועג רעכיג זיא סָאװ ,רעיורט רעד

 -ַאבמוא ױזַא ןשטנעמ ןגנוי רעייז ַא טלַאפַאב סָאװ ,ליפעג-טסגנַא סָאד טינ ךיוא
 ןטװװאורּפעג ,ןרעפייר ַא ןופ רעיורט רעד ןיוש זיא סע .םיצולּפ ןוא טסואוו
 טבילעג; טָאה סָאװ םענייא ןופ רעיורט רעד זיא סע .ןשטנעמ םענעטילעג ןוא
 ןיא טקילברעד סקידנדײשטנַא סעּפע טָאה סָאװ םענייא ןופ ,"ןריואוועגנָא ןוא
 -יּפש ןופ עטזָאלעגסױרַאק יד יװ ןיוש טעוװ סָאװ ןוא ןבעל ןופ טייב ןוא גנַאג
 לָאמנייק ןיוש טעװ ןוא ליומ םעד ןופ ןעלקניוו יד טימ ןעלכיימש , זיולב *ןלָאט
 ,ןכַאל טינ ךיוה רעמ

 ןגייוש רָאי עכעלטע יד ןיא ןשינערעלקרעביא ןוא ןעגנובעלרעביא יד

 ןייז ןבָאה ייז ןעוו וליפֲא ןגרעבנעצלָאטש ףיוא םתוח רעייז טגיילעג ןבָאה
 יד ןיא ָאטינ ןיוש זיא סע .טרעדנעעג טינ קייכות טנעמַארעּפמעט ןשירעטכיד
 "ןדַארעמַאק סױרַא טמוק דגַאי ףיוא; ןופ גנושיורַאב ןוא שיור רענעי רעדיל

 דיל ןקילָאמַא םעד ןופ זָאנּפיה רעשירעלדנַאװטכַאנ רעד ,טייקשיגַאמ יד ָאטשינ

 ,עיצקגופ ערעדנַא ןַא רָאג ןיוש הנבל יד טָאה רעדיל עיינ יד ןיא ."הנבל יד;

 יב ץרַאה סָאד ןעיצסױרַאק ןופ טרּפ ןיא ףושיכ ריא ױזַא טינ ןיוש זיא סע
 -ַאב טרעוװ סָאװ ,"רעצרעה עטנערברַאפ; ןלייה ריא יו "ךעלגניי עקידנפָאלש

 : טנָאט

 ןסָאגעּב ךיו טָאה ןײשטיהחנבל

 .ןגעװ עֹלַא ףיוא טַאטש רעד םורא

 ןסָאלשעגפיוא רעצרעה עטגערבראטפ

 ,ןגער ַא ךַטנ רעכעבנעמולב יװ

 (120 .ז ןּפמולּפ יד ןופ טעּפַאק רעסַאוװ)

 ליפעג ןייז קורדסיוא םוצ רעדיל יד ןיא ךיוא טמוק רערעלק ןוא רעפייר

 יד ןרעדליש טנַאה רערעכיז ַא טימ ךיוא ןָאק רע .ןשטנעמ טימ דיילטימ ןופ

 דיל ןצרוק ַא ןופ חטש ןפיוא ןעוװַארּפס רעסעב ךיז ,ןשטנעמ ַא ןופ עידעגַארט

 דיל םעד ןיא יוװ ,גנולפייווצרַאפ וצ םענייא ןעגנערב סָאװ ןוויטָאמ יד טימ

 טָאה סָאװ ,טעָאּפ ןשיצילַאג-חרזמ םעד ,"םוַאב ריאמ ןופ רעטרעוו עטצעל יד,

 .ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז

 ,ןבירשעגנָא ןַאד טָאה רע סָאװ ,רעדיל ערעדנוזַאב יד ןיא יװ רעמ ךָאנ

 סע שטָאכ סָאװ ,"רעטיר םענעיורטש ןופ ךוביגָאט; םעד ןיא סָאד ןעמ טעז

 גנולמַאז ןייק טינ ןייז טלָאזעג רעבָא סע טָאה ,רעדיל ערעדנוזַאב ןופ טײטשַאב

 ןיא ןטנעמָאמ ערעדנוזַאב זיולב ןענייז רעדיל יד .עמעָאּפ ַא רָאנ רעדיל ןופ

 -סױרַא "ךוביגָאט; םעד ןיא טרעוו סָאװ ,דלעה םעד ןופ עיפַארגָאיב רעד

 ,טריפעג

 .1900 ,רַאונַאי רעט-1 טריטַאד זיא "ךוב-גָאט, םעד ןיא דיל עטשרע סָאד

 רעזדנוא ןופ ןשטנעמ ַא ןופ עיפַארגָאיב יד ןייז טלָאזעג םורַא ױזַא טָאה סע
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 ןטלָאװ ןוא עיצילַאג ןיא ןָא ךיז ןבייה "ןעגנונעכייצרַאפ, עטשרמולכ יד .רוד

 עטשרע יד ןיא ןיוש .עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ ןעוועג ךעלנײשרַאוװ
 דלעה םעד ןופ רעטָאפ רעד לייו ,עקירעמַא ןגעוו ,בגַא ,ךיז טדער רעדיל
 | ,טרַאד טבעל

 ,"ךוב-גָאט; ןטקידנערַאפ-טינ םעד ףיונוצ ןלעטש סָאװ ,רעדיל יד ןשיוצ
 -געצלָאטש סָאװ ,ןטסעב םעד ןשיווצ רָאנ טינ ןענייז סָאװ ,לָאצ ַא ןַארַאפ ןענייז

 רעצנַאג רעד ןיא ןטסעב םעד ןשיוװצ שוריפב רָאנ ,ןבירשעגנָא טָאה גרעב
 -געטניא-שיטעָאּפ דיל רעדעי ןיא לכ םדוק .עיזעָאּפ עשידיי רענַאקירעמַא
 טליו סע .קורדנייא ןשירעלטסניק ןוא ןלענָאיצַאמע ןקרַאטש ַא טכַאמ ןוא וויס
 .רעדיל יד ןענעיילרָאפ ןוא ןענעייל לָאמַא ךָאנ ךיז

 -ַארד יד ,טייקכעלדליב עשיטסילַאער יד ,רעדיל יד ןופ טייקשירעלָאמ יד
 -ירעלטסניק רעכיוה שביה ַא ןופ ןענייז לַאטעד םעד ןופ טייקפרַאש עשיטַאמ
 ןוא עקיטכרָאפ יד ןרעדליש סָאװ ,תורוש טכַא לשמל ןענייז טָא ,הגרדמ רעש

 :ירדנ-לכ רַאפ לטעטש ַא ןיא גנומיטש עטנַאּפשעג

 ןדנוּבעגגט רעביטש רא טכיל עסיורג

 .ןעגנַאטש ףיוא ןוא רעסעלש ףיוא ןריט יד טקַאהרַאֿפ

 (דנוַאװשרַאפ טָאטש רעד ןפ רטלָאװ ןשטנעמ עלַא יװ טײקידײל ַא

 .ןעגנַאגעגמורַא זָארטש ןטימ ןיא זיטרעגעגושמיטָאטש רעד

 ןטלַאהעגנײא ןשיור רעײז ןבָאה רעמיײיב יד

 ןליפ םעטִא סיטָאג טגָאטעג ךיט בָאה טײקליטש רעלעטקווט ןיא

 -- ןטלַאֿפש טײקליטש יד שער ַא טעװיס ןט -- ךַָאנ עגר ַא

 ןלוש עלַא ןיא טכליה ירדגילבכ

 ןגנוי םעד ןופ ןבעל ןיא טנעמָאמ ַא טרעדליש סָאװ דיל ַא זיא טַא ןוא
 :עקירעמַא ןייק קעװַא זיא רעטָאפ ןייז יו םעד ךָאנ ,דלעה

 ,סטימ ןסיורד רעד טגײװיס ןוא ןײװעג לופ זיט ץרַאה ןײמ

 .ןרערט טימ טּפַאזעגנָא ןענײז רעמײב יד

 ,טיק רער טזאל ןביוט ןוס ,טײװ ןגעװ יד

 .ןרעי סעװיר יד ,ףָטשעמַאֿפ רעד טפירטיס

 ,טגיװ ןיא ןרעטיצ ןטָארד'בוריע

 ,למירד ץא ןײא טלַאפ םעב ןפ סופ םאב ןה יד

 ,טניּפש לדער ַא ןיֿפש 8 ,טגעװ יד ףיוט ןפאלש ןגילפ

 .למיש ןופ ךיוה רעלכוט ַא טנירג רעסַאװ לסעפ םסָאב

 .טָארד יד טגַאה ןופ טלַאּפיס 8 ,קָאז 8 טסירטש עמַאמ יד
 .ןטעב וצ ףיוא טשינ טרעה ןוא טעב ןא טדער יז
 ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא רעדורב ןיימ וצ רָאּפ
 .ןטעגק סעטָאלב עגיה יד וטסעװ גנַאל יװ

 ספ9פ



 ,יװעג לוס זיא ץרַאה ןײמ -- .סיֹורַא קוק ךיא

 ,ןכָארבעגּפָא ןגיל ךעלקעטש-עזורוקוק יד

 .ןײרב רעטעלב עסַאנ ךיז טײרב ןטײרּפשיס ןוט

 .ןכָארטעגּפַא ןוא דנו"עג ךיז טּפעלש לטגיה ַא

 ,עשיטסילַאער יד יװ ,טרּפ םעד ןיא סרעדנוזַאב ,דיל טפַאהרעטסומ ַא זיא סָאד

 ןויסנעטניא טימ טנַאה ןיא טנַאה ָאד טייג גנורעדליש ,עוויטקעיבָא טעמכ

 ,םזיריל ןלופליפעג ןוא ןלופגנומיטש

 רעקידעבעל רעד ,טײקשיטַאמָאידיא עכעלכַארּפש סגרעבנעצלָאטש ךיוא

 ַא וצ ןרָאװעג טריפרעד "ךוביגָאט; ןיא ןזיא דיל ןופ ןָאט רעקיטרַא-סעומש

 ?ןעמַאמ רעד ןופ ווירב ַא; רעדיל יד ןיא ןעז סָאד ןָאק ןעמ יו ,הגרדמ רעכיוה
 רעטיב ריא סיוא טסיג עמַאמ ַא ואוו ,:138 .ז) ?טגָאלק עמַאמ ַא; ןוא (122 ,ז)

 -עגושמ רעד; דיל םעד ןיא רעדָא ,הניחת רעד ןופ ןושל םעד ןיא שממ ,ץרַאה

 :גָאז ןשיטַאמַארד ןייז ןוא טָאטש רעד ףיוא החכות (ס'ריָאי) טימ ,ריִאי רענ

 .?טָאטש רעצנַאג רעד רַאפ עגושמ ןיב ךיא ,ןגעווטעניימ ןופ עגושמ טינ ןיב ךיא,

 עשיריטַאס ןוא עשיטסירָאמוה ןַארַאפ ךיוא ןענייז "ךוב-גָאט,; םעד ןיא

 -געצלָאטש טָאה ןעגנורעדליש עשיטסירָאמוה-שיריטַאס וצ גנוגיינ ַאזַא ,רעדיל

 טמוק ענילג ןייק זַאק יװ רעדיל עטשרע ענייז ןיא ןזיװעגסױרַא ךָאנ גרעב

 לעיצעּפס .(05 .ז) "ךעלדיימ עדנָאלב, ןוא (29 .ז) "רילַאװַאק רעטלַא ןַא ּפָארַא

 ,"1908 .יַאמ רעטשרע? דיל סָאד "ךוביגָאט; ןיא זיא טרּפ םעד ןיא ןעגנולעג

 ןופ גָאט םעד ןיא סױרַא ךיז ןזָאל סָאװ ,עמומ ןוא רעטעפ סדלעה םעד ןגעוו

 שוילעּפַאק ַא ןיא; רעטעפ רעד --- "ןּפַאכ גונעת לסיב; ַא ןדַארַאּפ-רעטעברַא

 טימ ןוא ןציּפש טימ ,ךוט בלַאה ,שולּפ בלַאה ,עירָאטסיה רעשיליוּפ רעד ןופ

 ,"עירָאקיצ סקנַארפ לקעלפ ַא יוװ ל'מינּפ ַא טימ ,, עמומ יד ןוא ,ןּפַארק

 -נײשרַאװ זיא סָאװ ,"ןענכ םולחק דיל סָאד זיא טרעוו ןכיוה ַא רָאג ןופ

 זיא סלַאפנדעי .ןבירשעגנָא טָאה גרעבנעצלָאטש סָאװ ,דיל עטצעל סָאד ךעל

 .טנעיילעג רימ רַאפ טָאה רע סָאװ דיל עטצעל סָאד סע

 ןַארַאפ דיל םעד ןיא זיא סע .תולעמ ענייז עלַא ןַארַאפ ןענייז דיל םעד ןיא

 ַא יװ רָאנ ,עירָאגעטַאק עשיכיסּפ ענעריובעגנייא ןַא יו טינ ,תומימת ןייז

 -ַאלק יד רָאנ ,םת ןייק ןופ טינ תומימת יד זיא סע .טנעמעלע רעשירעלטסניק

 ןענָאק סגרעבנעצלָאטש דיל םעד ןיא ךיוא ןַארַאפ .טעָאּפ ַא ןופ תומימת עשיס

 "עד ןוא עשיטעָאּפ ןיא ןעלדנַאװרַאפ ייז ןוא רעגייטש-סנבעל ןופ ןכַאז ןעמענ

 ןשימ ןענָאק סָאד -- טּפַאשנגייא-רקיע ןייז סרעדנוזַאב ןוא ,ןשזַאמיא עוויטַארָאק

 ,םזילַאער טימ םזיטנַאמָאר ,רָאװ טימ םולח

 םעד ןופ רעדיל יד שטָאכ .טרעוו ןשיפַארגָאיב ַא ךיוא טגָאמרַאפ דיל סָאד

 יז ןיא רעבָא זיא ,עשיפַארגָאיבָאטױא ןייק טינ ללכ ךרדב ןענייז "ךוב-גָאט,

 "רעביא ןוא ןעגנורַאפרעד ענעגייא סגרעבנעצלָאטש ןופ ךס ַא ןעגנַאגעגנײרַא

 טָאה ,"רעטיר םענעיורטש; םעד ןופ עיפַארגָאיב יד קידנרעדליש .ןעגנובעל
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 ךיוא רָאנ ,ןבעל םענעגייא ןייז ןופ ןדָאזיּפע עסיוועג ןבעגעגרעביא רָאנ טינ רע
 -רוא ַאזַא ןוא .טלעוו רעכעלרעניא רענעגייא ןייז טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,סעּפע
 -יטינישזַאמיא רעד ןיא קילבניײרַא ןַא זדנוא טיג "ןענכ םולח; יװ דיל קילַאוװק

 יד ,ָאירבמע ןיא ,טזייו סע .לגניי סלַא אפוג ןגרעבנעצלָאטש ןופ טלעוװ רעוו

 ױזַא יו דיל םעד ןופ טעז ןעמ .טפַארק-גנולעטשרָאפ ןייז ןופ ןטפַאשנגייא-רקיע
 -עמ טימ ןשימסיוא עיזַאטנַאפ ןייז ןיא ךיז ןגעלפ רָאװ רעטנעָאנ רעד ןופ ןכַאז

 םעד קנַאד ַא .טנעיילעג ןײלַא רעדָא ,ןלייצרעד טרעהעג טָאה רע סָאװ ,תויש

 ,טרעקרַאפ ,ןוא טקעּפסַא ןקידהשעמ ןשיטסַאטנַאפ ַא ןגירק רָאװ יד טגעלפ
 ןיא ןרעוו טריזילַאער לעוזיו טגעלפ סעדנעגעל ןוא תוישעמ ןופ טלעוו יד

 ןופ דוס רעד זיא טפַאשנגײא עקיזָאד יד .רָאװ רעטנעָאנ רעד ןופ ןענימרעט
 דוס רעד ,םזיטנַאמָאר ןשיטסילַאער ןוא םזילאער ןשיטנַאמָאר סגרעבנעצלָאטש
 סָאװ ,ןטנעמגַארפ עשיּפע-בלַאה ןוא עשיריל-בלַאה ענייז ןוא סעדַאלַאב ענייז ןופ

 : רָאװ עטריזיטעָאּפ רעדָא ,עט'השעמ'רַאפ ךות ןיא ןענייז

 -- ?ןעגכ דגַאל ןיט ןעמוק ןעמ ןָאט רזַא יװ

 .ןעצוק ןצ ןיהַא טכײל זיא םולח ןץיא

 -- ןַאב ןיײיֵפ טשינ ,ףיש ןײקל טשיג ,טרעט ןרטפ טערש ןײצ טשינ

 .ןעמוגעג לּפע ן8א טא טיורב ןופ עטשיש ט

 ,דלעפ ט טגַאֿפשעגרעבירַא ,ןטרָאג םעד ןפָאלעגרעבירַא

 ,רעיומ 8 טרעטעלקעגרעבירַא ,טיולפ ט ןכטרטעגרעבירַא

 ,טלעס ַא טםיצ ןדרי ןופ ,לטער ןופ רעגלָאפ םעד ףױט לעטשיב

 ,רעיוט ַא ײב דמאֹז לגרעב 8 ףיוט רעדיגַא לסיִבט ךיז ץצזיכ

 .ןטעֶטְַאְק סָאד ּפָא רימ ןעיצ טא םילאעמשי ךרוד ןרָאּפיס
 .רעלעק 8 ןיא ןיירא לַאְפ טא ײז ךָאנ ןפיל ךיז זָאל ךיא
 ,לטעב ןרעצליה ַא יא ףסוי ,דרע רעד ףױא פרָאס טימ רעשעלפ
 .רעלעג ַא רעלטעב 8 לדיפ ןפיוא ,לבמיצ ףיוא ןליפש ןעגנַאלש ייװצ

 ןגעז ןוא ןעײטש ןגעז ײװצ ,רעלעק רעד טלדניװש םולח ןיא יװ
 .רעגײטש טימ עפוק 8ַ רעביט ,לא תיב ןפ טײװ טשינ רבדמ יא
 ןגעֶטַא רימ טײג ןוא ךימ טעז יז -- לחר רעטומ טציז ןסיורד יא
 רעד ךוטרַאפ רעד טקנַאלביס ,עלײשטַאפ יד ּפָאק ריא ףיוא טדנעלביס

 ,רעגייר

 ןעקנירט וצ דעמ רימ טיג יז ,קינָאה טימ שדריה ּפָא טכָאק יז
 .ןפױק וצ ןשרַאק ףיױא רימ טיג ווא ןײגסעװַא ןרַאּפ ךימ טשטנעב יז
 ןעסניז ןיירא םײל ןא ךיש יד ,לגָאה רעפרַאש ַא ךיז טזָאליס
 .ןפיולטנא ןענעק ןעגַאד טפ ןבעל ןטימ לעװיכ יצ טסײװ רעװ
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 ןעגנַאטש ףיוא ןביורט ךעלגנעה טימ םילגרמ ןעײג סגטָאש יװ

 .רעױּפַאק ךיז טעטש רָאה יד ,לירבעג ַא ךרוד טרעױב ץרַאה ןײמ

 ..ןעגגָאלרעד ןצ ףפָאנק ןטימ טסעמ רע -- ,בײל ַא םיַנּפ יט רימ טכַאליס

 ,רעיוט ַא ײב דמַאז לגרעב 8 ףיוט ןגױט עֶנעפַא טימ למירד ךיא

 .רעמוז רעד ןֶא ןיוש ךיז טביײהיס ,םײהַא לגייפ ןעילפיס

 ,ןביוא ןופ רימ געװ םעד טײװ ײז ,ײז ךָאנ ןפיול ךיז זָאל ךיא

 .רעמורק רעד רעלטעב רעד ןיוש טציז לקָאב ןבעג טָאטש ןיא

 ףביוש יד ןסָאגרַאפ טָאה ןוז יד ,רעכעד ףױטא ןביױוט ןרעטַאלפיס

 -דליב ןופ טרּפ ןיא ייס ,טײקיטרַאנדײשרַאפ רעלַאנָאט ןופ טרּפ ןיא ייס
 -רעד גרעבנעצלָאטש ךיז טָאה ,טײקטקיטעזעגנָא ןוא טײקיטרַאנדיײשרַאפ רעכעל
 -ינידרָאָאק רעקידנעטשלופ וצ ,טפַאשרעטסיײימ רע'תמא וצ דיל םעד ןיא ןביוה
 ןופ גנוצונסיוא ןוא גנושרעהַאב רעקידנעטשלופ וצ ,רעיוא ןוא גיוא ןופ גנור
 טלָאװ גנוכיירגרעד ןוא וטפיוא ַאזַא ךָאנ .ןעלטימ עשיטעָאּפ ןוא טנַאלַאט ןייז
 רעד ןיא ןּפַאטע ערעכעה ןוא עקידרעטייוו רַאפ רעיירפ ליפ ןרָאװעג געוו רעד
 סע לָאז ןעמ לפיוו סָאװ דיל ַא זיא סע .טנַאלַאט ןוא דיל ןייז ןופ גנולקיװטנַא
 ןשירעלטסניק ןוויסנעטניא ןַא ןפַאשרַאפ וצ טינ סע טלעפרַאפ ,ןענעייל טינ
 -שטייט ,טסנרע ןוא ליּפש ,תומימת ןוא המכח ךיז ןיא טגָאמרַאפ סע .סונעג
 ,חסונ-רדח ןוא שמוח

 רעבָא טגיל "רעטיר םענעיורטש ןופ "ךוב-גָאט, םעד ןופ גנוטיײדַאב יד
 ,רעדיל ערעדנוזַאב ןופ טרעוװ ןשיטעָאּפ ןוא ןשירעלטסניק םעד ןיא רָאנ טינ
 טָאה םיא ךרוד סָאװ ,טימרעד קיטכיו סרעדנוזַאב זיא "?ךוביגַאט; רעד
 -וצנָא םולח ןייז ןריזילַאער וצ ןביוהעגנָא ןתמא ןַא ףיוא ךעלדנע גרעבנעצלָאטש

 ךעלדנע רע טָאה "ךוב-גָאט; םעד ןיא .קרעוו ךעלטייהנייא ןוא ץנַאג ַא ןביירש
 ,טלַאטשעג-לַארטנעצ ןייז ןלָאמוצסיױא ױזַא יו ןעלטימ יד ןוא םרָאפ יד ןענופעג

 ?סיורג רעצנַאג2 ןייז ןיא "רעטיר םענעיורטש; םעד

 םיא רע טלָאװ ,טקידנערַאפ "ךוב-גָאט, םעד ןעוועג גרעבנעצלָאטש טלָאװ
 ךיז טלָאװ ,געט ערעזדנוא וצ זיב ,טַאהעג העדב טָאה רע יוװ ,טריפרעד ןעוועג
 ןעוועג רעדיל עשיריל ענלצנייא ךרוד טלָאװ סָאװ ,קרעוװ ַא ןעמוקַאב ןעוועג

 ןשיצילַאג ןיא ןבעל ןופ עמַארָאנַאּפ עקיטרַאנדיײשרַאפ ןוא עצנַאג ַא ןבעגעג
 ,עיפַארגָאיב עטסקידנסיױרד ןוא שטסקינייװעניא יד ןבעגעג ןעוועג ;לטעטש
 -- טייצ רעזדנוא ןופ "?רעטיר ענעיורטש; יד ןופ סעידעגַארט ןוא סעידעמָאק יד
 ,?טלעוו רעד ןיא עלעקעטש ןטימ, טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה סָאװ ?רעטיר, יד
 טשינרָאג ןוא ןעוועג ץימלָא ןיא ,ןעוועג ווָאלסערב ןיא ,ןעוועג ןירב; ןיא ןענייז
 . ןברַאטש קירוצ ןעמוקעג; עטשיטנַא ןוא עטּפעשעגסיױא ןענייז ןוא ?ןעזעג
 . ןעועג רשפא טלָאװ "רעטיר רענעיורטשג רעד ."דרע רענעגייא רעד ףיוא

 ,לדנַאה ןופ טינ לדנעמ םחנמ רעד ,טייצ רעזדנוא ןופ לדנעמ םחנמ רעד ןרָאװעג

 ,לדנַאװ ןשיגָאלָאעדיא ןוא ןקיטסייג ןופ רָאנ
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 ַא ןביירשוצנָא םינּפה טרעשַאב ןעוועג .טינ ןגרעבנעצלָאטש רעבָא זיא'ס
 ןייז ,טייקפיירמוא ןייז טרעטשעג םעד ןיא םיא טָאה רעירפ .קרעוו טקידנערַאפ

 עלַאיצָאס ןוא עשיאיידיא עריא עלַא ןיא עמעט ַא ןעמענַאב ןענעק טינ ךָאנ
 ןופ ןקורּפָא ךיז ןענָאק טינ ןייז טרעטשעג ךיוא םיא טָאה סע .סעיצַאקילּפמיא

 טייקכעלקריוו רעטנעָאנ טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה יז ןעו לעיצעּפס ,עמעט ַא

 -עהעג רעד ןיא ןוא ץנַאטסיד רעקירעהעג רעד ןופ ןעזרעד יז ןוא ,הביבס ןוא

 םעד ןבעגעגכָאנ ליפוצ טייצ עטשרע יד ךיז טָאה רע .וויטקעּפסרעּפ רעקיר

 עדוי וניאש םעד טריוויטלוק ליפוצ ,ןעמזילַאקָאל וצ ,טײקטסָארּפ וצ קשח
 טגעלפ רע .עצנַאג סָאד ןעזעג טינ ןלַאטעד יד בילוצ טפָא טָאה רע .לואשל
 ןשיטסירעטקַארַאכ ַא סעּפע ןעגנערבוצסיױרַא טגנילעג םיא ןעוו זַא ,ןעניימ
 טָאה ,םָאידיא ןלַאקָאל ןקַאמשעג ַא טימ ןָאט ץילב ַא רעדָא ,לטעטש ןופ ךירטש
 -ַאב וצ טרעטשעג גנַאל םיא ןבָאה ןכַאז עלַא .יד ,טכיירגרעד ץלַא ןיוש רע
 -רַאפ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ יז ןוא דנַאטשוצ-ףָאטש ריא ןופ עמעט ַא ןעיירפ

 ,קרעוו-טסנוק טקידנע

 ךיז טָאה ,תועינמ יד ןעמוקוצייב ןביוהעגנָא רעבָא ןיוש טָאה רע ןעוו

 ...טשימעגניירַא טיוט רעד
 טייצ רעד ןיא ,ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ ןטסיוװיטקודָארּפ עמַאס םעד ןיא

 םיא זיא ,טילבעצ שירעפעש ױזַא ךיז ןגייווש רָאי עכעלטע ךָאנ טָאה רע ןעוו
 ,טייהקנַארק עלַאטַאפ יד ןלַאפַאב

 רענילקורב םעד ןיא ןעמונעגוצ םיא טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ סקעז ךָאװ ַא
 -עכעל ןסַאּפ ןטינשעג ךעלבעטשכוב םיא ןופ טָאה ןעמ ואוו ,לָאטיּפש-טָאטש
 לטעב םענרעזייא ןקסנַאמערָא םעד ףיוא ןעגנַאגעגסױא רע זיא ,טייהרעקיד
 ןקז ןגירָאי 80 ַא ןופ םינּפ ַא טימ רעבָא ,רָאי 35 ןופ רעטלע רעד ןיא

 טומעג טָאה סָאד ןוא ,ןעזעג םיא בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ ןטצעל םעד זיב

 ןעמעוו עגַארפ ַא ףיוא טָאה רע ןעוו ,טיוט ןייז רַאפ געט ייווצ רעדָא גָאט ַא ןייז

 -.סיוא טימ טקוקעגנָא ךימ ,ךוב ןייז ןופ ףיוקרַאפ םעד ןבעגרעביא לָאז ןעמ

 ןוא "ריעק טנָאד ייאק שילגנע ףיוא טעשטפעשעגסױרַא ןוא ןגיוא ענעשַאלעג

 תונובשח ענייז עלַא ןיוש טָאה סָאװ רענייא יוװ ,טנַאװ רעד וצ טרעקעגמוא ךיז

 רעדָא ,טבױלגעג רע טָאה גָאט םענעי וצ זיב -- טלעװ רעד טימ טקידנערַאפ

 .ןרעװו טנוזעג קירוצ טעװ רע זַא ,ןביולג ןכַאמ טלָאװעג ערעדנַא

 רעד טימ ןעמונעגפיוא םיא ייב ךוזַאב ַא תעב לָאמנייא ךימ טָאה רע

 ךָאנ ןכאמ וצ םיא ןסָאלשַאב ןבָאה םיריוטקָאד יד זַא ,"הרושב רעכעליירפ,

 ןופ לסיבַא ןבעג םיא ךיא לע עיצַארעּפָא רעד ךָאנ זַא ןוא ,עיצַארעּפָא ןַא

 "טילב רעגַאיצילַאג ןטיג ןייז ןופ סעלעשעה ןוא טילב ןשיסיר ןטניזעג, ןיימ

 .ןרעוו ןזענעג דלַאב טעװ רע ןוא

 "לע ענייז זַא ,הרושב רעד טימ ןעמונעגפיוא ךימ רע טָאה לָאמ טייווצ ַא

 ,לָאטיּפש ןופ סױרַא טעװ רע יו םעד ךָאנ ,אנָאזירַא ןייק ןקיש םיא ןליוו ןרעט

 סט



 ןוא רעטורעגסיוא ןַא ,רעטנוזעג ַא ןעמוקקירוצ רע טעװ ןטרָאד ןופ זַא ןוא

 ...ןטלעװ ןרעק ןעמענ טעװ ןעמ

 לסיבַא רעכעלנייוועג ןייז טימ -- רימ וצ טדערעג ױזַא טָאה רע ןעוו ןוא
 ,טײקיזָאלגרָאז רעשילגניי רעטכַאמעג ןוא טייקטגיילעגפיוא רעוויטַארטסנָאמעד

 ןייז ןטלַאהַאב ןשטנעמ עטסטנעָאנ יד רַאפ וליפַא רע טָאה ייז רעטנוא סָאװ

 ןופ רעטרעוו יד ןעניז ןפיוא ןעמוק רימ ןגעלפ -- דנַאטשוצ-ליפעג ןקיד'תמא

 | :"ןַאמ רעמַאזנייא; רעד דיל ןייז

 ףגעקטנַא טיוט רעד טמוק סע ןעװ טציא
 ךָאנ ןבעל ליװ ךיא יװ ָא
 ,ךרע רעד ףױא טירט ערעטש טימ ןטערט ,ןטייק ןגָארט

 ,טרעקעג"וו רעד ןצ ךעלרעק'הנבל יװ ןססַאװ
 ןקידנעגַאיװ םעד טסברַאה ןופ ,ינש ןטשרע ןופ טײקכײװ יד ליפ

 ,טּפוד

 .טפול יד ןדיײגש ,רעסַאװ סָאד ןדיגש
(1951) 
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 ש טיווַאר ךלמ

1 

 עדעררַאפ ןייז ןיא ןסיוו שטיווַאר טזָאל ,"ןָאט ןיימ ןופ רוקמ רעתמא רעד;

 סָאד זיא דַארג ןסיוועג ַא זיב ."קנַאדעג ןיא זיא; ,"רעדיל עטעקַאנ; יד וצ

 זיא רוקמ רעייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ טפָא ןקיאורמואַאב טסייג סעשטיווַאר .תמא

 ןיא זיא -- רענייז חוכ רעשירעטכיד רעכעלטנעגייא רעד רעבָא .קנַאדעג ןיא

 "כיוו זיא גנוסַאפפיוא יד .טצונעגסיוא "םירוקמ, יד טָאה רע יװ ,ןפוא םעד

 "ױשנָא-טלעװ סעשטיװַאר .גנוטלַאטשעג יד זיא רעקיטכיו ךָאנ רעבָא ,קיט

 טפַארק ריא סָאװ ,עיזַאטנַאפ ןייז זיא רעקיטכיוו ךָאנ רעבָא ,קיטכיוו זיא גנוא

 .טכורפ עלענַאיצַאמע יד זיא ךָאנ רעקיטכיוו .םישוח יד ןופ גנורַאפרעד יד זיא

 טכַארבעגסױרַא קנַאדעג םעד ךיז ןופ טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ןייז ןופ טײקרַאב

 "ךרע עמַאמ;, דיל םעד ןופ רוקמ רעד געמ .גיטלַאטשעגליפ ןוא קיטרַאליפ

 ךיל םעד ןופ טפַארק יד רעֶכֶא ,גנוסַאפפיױא עטקארטסבא ןַא ,קנַאדעג ַא ןייז

 -.פעלדליב רעויסערּפסקע רעד ןיא ,גנורעדליש רעלענָאיצַאמע רעד ןיא זיא

 ףַָאנ ,ןטַאטקַארט עניילק ,ןעגנולדנַאהּפָא לֶאֹמַא ןענייז רעדיל ענייז .טייק

 רע רעבָא ,ןגייצרעביא ,ןסולפנייאַאב ,ןגָאזנָא ןליוו סָאװ ,ןטסעפינַאמ רעטפָא

 ,טזייו רע ןעוו טזייווַאב

 "עג גנוגיצרעביא ןוא עיגַאלַאעדיא ןופ ןגַארפ ,ןגַארפ עשיטע טָאה רע

 טָאה גנובערטש עלעוטקעלעטניא קיניזטסואווַאב יד .ןכַאז עטערקנָאק יװ ןלָאמ

 םיטש ַא יו ,ןעגנולקעג ןוא טקניטסניא ןיא טלדנַאװרַאפ דיל ןייז ךרוד ךיז

 ,טולב ןייז ןיא ןיירַא זיא ,קנַאדעג רעד ,ןָאט ןייז ןופ רוקמ רעד .טולב ןופ

 טנַאנ, ןרָאװעג זיא ןוא עיגָאלָאיזיּפ ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה עיגָאלָאעדיא

 ,"רירַאב םוצ
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 ןופ קורדניא םעד ןכַאמ סָאװ ,רעדיל סעשטיװַאר ןיא ןלעטש ןַארַאפ

 יו :עיצַאזיװָארּפמיא עקידמיצולפ ןימ א ,עמעט-טפיוה רעד ןופ ןעגנוגױנּפָא

 ,ךיל ןיא טלקיװטנא רע סָאװ ,עמעט רעד ךרוד ,טציא טשרע םיא טלָאװ סע

 ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ ךירטש ַא ,טפַאשנגײא עגיטסייג ַא ענייז ןרָאװעג רָאלק

 קיטנעק סרעדנוזַאב רעבָא .רעדיל טביירש סָאװ ןדעי טנַאקַאב זיא ךַאז ַאזַא

 "ייוצ ןוא ,ליטס ןייז ןופ טייקיור רעד תמחמ ,תישאר ,ןשטיװַאר ייב סָאד זיא

 ןבעל ןקיטסייג ןייז ןופ טרעדָאפ סָאװ ,ןסיוועג ןדנעגנירד ןייז בילוצ ,סנעט
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 ךיוא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא זיא סָאװ ,ןסיועג ַא : ןובשחו ןיד ןעיונעג ַא
 ,ןקעלּפטנַא וצ רעלופ ןוא רעפיט ךיז --- םזיאָאגע רעשירעלטסניק

 ןופ ערעפס רעד ןיא ןגיל סָאװ ,ןעגנוניישרעד יד ייס טכַארטַאב שטיװַאר
 -עג רעבָא ,"הזה םלוע, ןופ ערעפס רעד ןיא ןגיל סָאװ ,יד ייס ,"אבה םלוע;
 עטעקַאנא ןוא "ןוורענ עטעקַאנע ןופ ןענימרעט ןיא עדייב רע טָאה טרעדליש
 ,ןבעל סָאד ךָאד ןענייז ,ןענעוו עטעקַאנ ןוא ןוורענ עטעקַאנ יד ,ייז לייוו ,?ןענעוו
 ,"טסייג ןכעלטעג ןופ ןלַאװק יד ןענייז ייז, ,ךָאנ רעמ ןוא

 רימ ןענעקרעד גנוטּפױהַאב רעד ןיא טינ ןוא עזַארפ רעד ןיא טינ רעבָא
 ןריּפשרעד לַאטעד רעטריּפשעגסױא רעד ןיא ,דליב ןיא רָאנ ,רעטכיד םעד
 יז ןעו ,טרעוװ ַא טלָאמעד רָאנ טָאה גנוטּפױהַאב יד ןוא .טסייג ןייז רימ
 ,ליטס ןייז טימ טמיטש

 ןיא טינ םיא רימ ןענעקרעד ,'םיבצקע דיל ַא ןשטיװַאר ייב ןַארַאפ
 יד ןוא ?עסַאר עקידנעײרּפש-למיה עיולב יד; :ןריפורג ןזעיצנעדנעט םעד
 יד ןיא רָאנ ,"רעולעה עטקערטשעגסיוא רעביא ךיז ןשטילג סָאװ ,םיפלח;
 :טרעדליש רע ואוו ,תורוש

 ,6103 טימ רעגנַאװש רלַאװק גראב יװ ןרעדָא...;

 ,רעמעל ןפ רעזלעה

 ".קיסיפטעמַאס ,קיגיואסיורג ,קידלושמוא

 קירגעגניז טגיל בבק רעגגי א...

 ,םיײלפ ןגנוי ףיוא ,גרָאמ ןלעה ךיט

 ןרעמיש טיברַאפטױה ריט רעד ןיא

 ,לברא עקיטולב ןפ ריִּפַא טנעה עגרַאילוטסומ טימ

 ײ-- םיבצבק עגגוי

 ַא ;עלענָאיצָאמע רעמ ַא גנוניימ ןיימ טול ,תורוש יד ךָאנ טלעפ סע

 ךעלטנגייא ,גונעג ךעלדליב רעבָא ןענייז ייז .גנוגעווַאב עשימטיר עמירַאו רעמ

 ,רעירָאטעגעװ ַא ןגעו רָאנ טינ ןסיוורעד ךיז ןלָאז רימ זַא ,גונעג ךעלטקניפ

 עיצַאניבמָאק רענייפ רעד ןיא ןכַאז ןעמענפיוא ןעק סָאװ ,רעטכיד א ןגעוו רָאנ
 טינ זיא סָאװ ,היארה שוח ַא ךעלטנעגייא ,היארה שוח ןוא שושימה שוח ןופ
 ױזַא ןכַאז שטיװַאר טעז רַאפרעד :גיוא ןטימ ןּפַאטמורַא רָאנ ,ןעעז רָאנ
 ,םורַא ןוא םורָא

 ןלָאמ ןופ סונעג םעד בילוצ ױזַא טינ דליב ַא טלָאמ שטיוװַאר ,טפערט סע

 טינ דיל ַא ףיוא רע טביירש לָאמַא .גנודליבנייא ןַא ןרירטסוליא וצ ידכ רָאנ

 ,ךיוא טפערט רַאפרעד .דיל ןופ לַארָאמ רעד בילוצ יװ ,דיל ןבילוצ ױזַא
 ,דיל ַא יװ לַארָאמ יד ןוא דליב ַא יװ גנודליבנייא יד זיא ןשטיװַאר ייב זַא

 ןלָאז סע קרַאטש יװ ,ןייז ןלעװ טינ לָאז רע קיניזטסואווַאב יוװ ,שטיוװַאר לייוו
 טינ לָאז רע טעשזירגעצ; יװ ,ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ ןקיאורמואַאב טינ םיא
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 -פיוא טריסערעטניארַאפ ןייז טינ לָאז רע יװ ,"המשנ טָאטש ןייז ןיא ןייז

 -ָאמ ,עקידנקידירפַאב ַא ןשינעטלעהרַאפ-סנבעל לינק םעד ןופ ןרעטנָאלּפוצ

 ןייז זיא ןייז טינ לָאז רע קיטכירפיוא יוװ ןוא גנואיושנַא עמָאקלָאפ-שילַאר

 -- .קרעוו ןוא ןשטנעמ, רָאנ ,"ןעמעָאּפ ןוא רעדיל; טינ ןבעג וצ שטנואוו

 ןייז-ילכ םעד טימ/ ןעניוועג ףמַאק ןייז ליוו סָאװ ,רעטכיד רעד ךָאד רע זיא

 עשילַארָאמ ןייק יזַא טינ ףוס-לכ-ףוס זיא סָאד ןוא :"ןעניז ףניפ עטנוזעג ןופ

 רעשילַארָאמַא ןַא רשפא ,רעטנוזעג ַא יװ "קרעוו ןוא ןשטנעמ רַאפ, גנוזייל

 ,ןטצָאּפ ןוא רעדיל רַאפ, ּפיצנירּפ
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 טפמעקעג טָאה שטיװַאר ואוו ,ךוב סָאד זיא "רעדיל עטעקַאנ; ךוב סָאד
 ,ערעסעב יד ןיא ,עטסרעמ ןיא ןוא ,"ןעניז ףניפ עטנוזעג,; ןופ ףמַאק םעד
 ,טרינעשז טינ ךיז טָאה רָאטױא רעד ואוו ,ךוב ַא זיא סע .ןענואוועג רעדיל
 "עג ,רעיױר טימ לופ ,קיטולבלופ ,טעקַאנ זיא סָאװ ,ךוב ַא .טעקצַאצעג טינ

 -ןָא ןוא טרענעג ךיז טָאה סָאװ ,טייקכעלניז טימ לופ ; טייקכעלשטנעמ רעטנוז
 -ַאב סָאד רעבָא ."רירַאב ןטנעַאנ/ ךרוד ענעמונַאב ןכַאז ןופ ןלָאװקעג
 ,ךעלרעדנואוו, ןייק רָאנ טינ ןשטיװַאר ןיא טקעוו ?רירַאב ןטנָאנ,; ךרוד ענעמונ
 רעגַאב ַא רָאנ טינ ,רעּפרעק םוצ גנַאזעג רָאנ טינ ,"רימ זיא ךעלרעדנואוו
 סָאװ ,דיל-גָאלק עדליו ַא ,תונמחר ןפיט ךיוא רָאנ ,ןטלַאטשעג שירעלטסניק

 טימ; :ןטסעשז ןוא ןסקעלפער עוויטקניטסניא ענױזַא טימ טיילגַאב טרעוו
 ןַא טקעו :?טלעטשרַאפ קילב םעד טשרעוצ ךיז רע טָאה ןטסיופ עדייב

 ןטימ לייו .תומלש רעשיטע וצ ,גנורעטיילטסבלעז וצ גנובערטש עכעלרע
 -עה סָאד ,עויטַאערק סָאד ןעמונַאב טָאה רע סָאװ ,"ריראב ןטנָאנ; ןקיבלעז
 סָאד ,עקידלפש סָאד ןעמונַאב ךיוא רע טָאה ןבעל ןיא ענייש ןוא עשיאָאר
 גנַאג םעד ןעװעמַאה ןוא ןעמַאצ סָאװ ,ןעמיוצ יד -- עלבַארעזימ ןוא ענרעזימ
 ,ןויטַאערק ןופ

 סעּפע ןופ וליפַא טסייו רע .ןשטיװַאר ייב רקיע רעד זיא ?גנולופרעד;

 רעשיזיפַאטעמ ַא סעּפע ןיוש זיא סָאד רעּבָא ."גנולופרעד, זיא סָאװ ,טיוט ַא
 זיא גנוקיטכעראב ןייז סָאװ טיוט ַא ;ןייזטסואווַאב ןרעכעה ןופ טוט ַא ,טיוט
 ַא יװ ןיא סָאװ ,טױט םעד וצ רעבָא .טייקיבייא יד יװ ,ןבעל סָאד ױזַא טינ
 טרעדלישעג טָאה שטיװַאר סָאװ ,טיוט םוצ ""תונוגורדנַא-רענעמ רעטעקַאנ;
 ןייז םערָאװ רעטצעל רעד טעװַארּפ ןיוש, ,"רעדניק עטױט, רעדיל יד ןיא
 אזַא וצ -- טרענײטשרַאפ טרעוו ןעמ קילב סנעמעוו רעטנוא טוט ַא ,"הדועס
 יד ןיא לָאמַא זיא סָאװ ,גנואיצַאב יד טינ לָאמניק שסיװַאר טָאה טוט
 ןעשטשַאל ןוא ךיז ןעלדנח ןימ ַא :עדָאמ ןיא ןעוועג ױזַא ןטייצ עשיטנעדַאקעד

 ןַאמָאר ןייז ןיא שא טגָאז ,"ןרוטַאנ עקרַאטש ןוא עטנוזעג; .טיוט םוצ ךיז
 געמ ןשַא ןוא ,"סנבעל ערעייז ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו ּפָא ןטיה; ,"גרוברעטעּפ;
 עקרַאטש ןוא עטנוזעג; רעביא טעטירָאטױא גונעג זיא רע -- ןביולג ןעמ
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 ,םישוח ףניפ עטנוזעג טימ ןבעל סָאד טמענַאב סָאװ ,ןשטיװַאר ייב ןוא ."ןרוטַאנ
 ריא ןופ ןרעדָא עלַא טימ גידרעביפ טלּפַאצ רוטַאערקא יד יװ טליפ סָאװ

 ּפָא טלעטש ,טרעווילגרַאפ סָאװ ,טכעוװשרַאפ סָאװ ,סעּפע טיוט זיא ,"בייל

 רעד זיא ןשטיװַאר ייב טולב ןוא .טולב ןופ סולפ ןקידבעל ןעמערַאו םעד

 לייוו ןוא ,"?טוג ןוא קילייה זיא , ,שטיװַאר טגָאז ,"טולב, ."ןבעל ןופ םעטָא;

 ױזַא זיא ,םערָאװ ןטצעל םעד ןוא רבק םעד ,טױט םעד ױזַא טליפ שטיווַאר
 ,רעּפרעק םוצ גנַאזעג ןייז דנריר-ךעלשטנעמ ױזַא ,ךעלטפַאשנדייל

 םיא ןעגנערב "רירַאב ןטנָאנ,; ןייז ןופ ןטקעּפסַא ייווצ עקיזָאד יד ןוא
 סנייא ןרעּפכורפַאב ןקיטפערק ייז .טײקלּפָאט רעשירעלטסניק ןייק וצ טינ

 ,טײקלַאער ענעי ,בייל ,טולב רעדיל ענייז טיג עטשרע סָאד ביוא .ערעדנַא סָאד

 עטייוצ סָאד ייז טיג ,רוטַאערק רעד טימ רירַאב ןטנָאנ ןופ טמוק סָאװ
 -רעייפ וצ לסיבַא ןוא ןגנערטש סרעדנוזַאב םענעי ןוא סָאטַאּפ ןשילַארָאמ םעד
 .רעדיל סעשטיוװַאר סיוא ךיז ןענעכייצ סע ןכלעו טימ ,טסנרע ןבעל

4 

 ַא טימ יו טעמכ טרַאצ ,רעדיל עטרַאצ עטשרע סעשטיווַאר ןיא ןיוש

 רעװיאַאנ ,רעליטש ,טייקמורפ טימ ןעמַאזוצ ,טײקטרַאצ סרעבמיא בקעי םולש
 ןיא טירט) "דיל-םולח, סלַא ךָאנ ךיז טריציפילַאװק סָאװ ,טייקשירעמיורט

 ןופ זַא ,ןךיד-שילגניא ױזַא ךָאנ ןיא סָאװ ,םיטש רעד טימ ןעמַאזוצ ,(יינש

 ןענייוא ןוא ךיז ןכערב ,רעטיצ ןָא יז טביוה גנוגערפיוא רעטסדנימ רעד

 ,רעטכיד ַא ןוש ןעמ טעז -- (דניק םירָא .םירָא ןַא טסיב וד) ?ריש

 ןעמָאנ ריא ייב ךַאז ַא ןפורנָא ןָאק ןקורדנייא ןיא ןריטנעירָא ךיז ןָאק סָאװ

 לופסקורהנייא ןוא שירפ רַאבלטיממוא גנובעלרעביא ןַא ןּפיל יד ףיוא ןעגנערב

 רעדיל יד ןיא רעבָא ןַארַאפ ,("רעטומ, ,"הליפת; ,"רעטניוו; :רעדיל יד)

 ןיוש ןַארַאפ .טנַאלַאט ןגנוי ַא ןופ םינמס ענײמעגלַא יד יו ,סרעקיטכיוו סעּפע

 ןיא;/ ןופ רעדיל יד ןיא ןיוש לייו .סקידשטיװַאר לעיצעּפס סעּפע טרָאד

 עלַא טימ טניר; סָאװ ,טולב ןגייא ןייז שטיװַאר טליפרעד "טכיל ןגרָאמ

 טרעהרעד ואוו-טינ-ואוו ןוא ."סייה ןצרַאה ןפיט ןופ טלעװק ןוא ןיעדָא

 ןופ ןדרָאקַא ,"רעדיל עטעקַאנ; ענייז ןופ ןדרָאקַא יד לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ

 טגנילעג סע .'טימעג םעד ךרוד טירט עסייה טימ טהעג סָאװ ,הוואת, ַא

 -טלעוו "רעטעקַאנ; ןייז ןופ תיצמת םעד ןיז ןסיועג ַא ןיא ןבעג וצ םיא

 סָאד זיא ןוא סנבעל עלַא ןופ םעטָא רעד זיא סע ,ָאי ?טולב; :גנואיושנָא

 סע ןוא ..קערש עקיצנייא ןיימ ,קערש ןיימ זיא ןוא ןעייו עלַא ןופ ץרַאה

 -ַאר ןכלעוו ןגעוו ,ןסיועג-רעטכיד םענעי ןופ סעּפע ןַארַאפ טרָאד ןיוש זיא

 "!רעטכיד רעד זיא סָאװק דיל ןייז ןיא ןבירשעג רעטעּפש טָאה שטיוו

 ,שינעטנעקרעד יד טשינ ביג ,טּפשמרַאפ ןענייּפ וצ טסָאה וד סָאװ ,ענעי ןוא;

 טסָאה ןוא טמערַאברעד ךיז טסָאה ...ןוא .עדנילב ריפ טָאּפַאשע םוצ ,טָאג

 ןדנילב םעד -- ןבעל םעד יײװ .ייו :ןבעגעג שינעדנעלב קיכַאפטנזױט יז
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 ןלַאפ ,קידנעייגיברַאפ יו ,שטיװַאר טזָאל טרָאד ןיוש ןוא "!ייו --- ןבעל
 טסַאּפ סָאװ ,זיועד ַא -- "טנוזעג ןייז ױזַא ןַאמ רעד יװ ױזַא; :הרוש ַאזַא
 .""רעדיל עטעקַאנ; ךוב םוצ ױזַא ךיז

5 

 סָאד טינ ,עטיײװעגנָא סָאד טינ סיוא טקירד שטיוװַאר ואוו ,םוטעמוא

 עטרעלקרַאפ; ענעגייא ענייז ,םיא ןיא עקידרקיע סָאד רָאנ ,ענעמונעגרעביא

 -- גע ענעגייא ענייז ףיוא טייג ןוא ןיילַא טייג רע ואוו ,טרָאד ,?ןטלעוװ

 -ַאנ, יד ןופ רעטכיד םעד ןוא ןַאמ םעד ןייג טעז ןעמ ןוא ןעמ טרעה טרָאד

 "רעדיל עטעק
 יד וצ עדעררָאפ רעד ןיא שטיװַאר טביירש ,"זָארג ןעניאור, רעדיל יד

 ןעגנומיטש עכעלטסירק עקידסלָאמַאד יד ןופ דליב ַא ןענייז ,"רעדיל עטעקַאנ;

 יד "?טייקיזָאלּפליה רעטולָאסבַא ןופ טייצ, רעד ןיא טּפַאכעגמורַא ןבָאה סָאװ

 רעדיל יד ןענייז קיטכיוו רעבָא ,?עּפָאריײא ןופ ץנעגילעטניא עכעלטינשכרוד;

 ואוו ,טרָאד ,רעטייו טגָאז שטיװַאר יוװ ,ןסקָאװעג ןענייז ייז סָאװ ,םעד טימ

 ןכעלטפַאשנדײל םעד טימ ייז ןענייז קיטכיו ."?טייטש טלעוװו עקיטציא; ןייז

 ןיא ,ןעמטיר יד טימ ייז ןענייז קיטכיוו ,ןענעקרעד ךיז ,ןעניפעג וצ ךיז רעגַאב

 טימ .ןכיירגרעד ןוא ןבײהרעבירַא ךיז ליוו רעטכיד רעד יװ טליפ ןעמ עכלעוו

 --?טייקרעכיז-םערָאפ, טַאלג יװ רעמ סעּפע ןַארַאפ ןיוש זיא ייז ןיא סָאװ םעד

 יו ןפוא םעד ןיא קיטנעק ןיוש זיא סע .םרָאפ רענעגייא ןַא ףיוא גָאזנָא ןַא רָאנ

 ידכ ,הרוש ַא טכערבעצ רע יו ןפוא םעד ןיא ,תורוש יד טלעטשעצ רע

 םעד ןיא ,דיל ןופ טרָאװטּפױה סָאד ןריטנעצקַא רעפרַאש ןוא ןלייטוצסיוא

 טימ ןטקַאפ ןופ ןרילָאקָאטָארּפ קיאור טשרמולכמ ַא ךיז ןטייב סע יו ןפוא

 ןדנעװ ןשיטעטַאּפ ךעלרעייפ ,ןשיריל ַא טימ ,ףור ןטרעטסײגַאב-טקעריד ַא

 ."ןַאװיא, דיל סָאד) דיל ןופ טקעיבָא םוצ ןוא ךיז וצ ,טלעװ רעד וצ ךיז

 םעד ןופ שינעדנעטשרַאפ רעפיר רעד טימ ךיוא ייז ןענייז קיטכיוו

 ןיב ךיא ,ויירק ןוא זיירק ןוא לּפענ ַא ןיב ךיא; .תוהמ ןשירעטכיד םענעגייא

 -עטָא ןעמוק ןוא טימ ןזיירק רעדיל עניימ ןוא ,רעװ ןוא רעװ ןוא לּפענ ַא

 .טולב וצ קידנעמ

 -ַא טפול רעד ןיא ױזַא םתס טריזילַאנגיס שטיװַאר ןעוו ,ןַאד זיולב

 ַאַא ףיױא רע טביירש ,"ןעגנומיטש עכעלטסירק עקידסלָאמַאדע יד ןייר

 ןעו ,רעבָא טלָאמעד ."טסייג רעד ףיוא טגניז, דיל סָאד יװ ,דיל ערקירּפ

 ואוו טרָאד ,ןגיא טולב ןיא םיא ןיא סָאװ ,סעּפע עעדיא ַא ןיא טליפרעד רע

 עמעט ַא רעפיל וד, ןופ ךַאמּפָא ןיק טשינ עעדיא רעד טימ טסילש רע

 רעייפ ןופ דנוב ַא ריא טימ טדיײינשרַאפ רָאנ ,?ןעמַארג ןרעפיל לעװ ךיא ןוא

 "ףַאװיא, ,"םיבצק, :רעדיל יד ףױא רע טביירש טלָאמעד -- טולב ןוא

 ןטױל ייס ,עיגָאלָאעדיא רעד טול ייס ןרעהעג סָאװ ,רעדיל -- ?טכענק;

 ױזַא טשינ ןבעל רעדיל עקיזָאד יד ןוא ."רעדיל עטעקַאנ; יד וצ ,ליטס
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 טימ יו ?בייל סַאד ןקיטסייגרַאפ ןוא טסייג םעד ןביילטנע; ןלעװ םעד טימ
 ,טסייג םעד ןביײלַאב וצ ןשטיװַאר טגנילעג סע ואוו ,תורוש ןוא רעדיל ענעי

 -גוא; :תורוש יד טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,"גנורעדירברַאפא דיל סָאד
 סָאד ;"דלַאװ ןיא רעמיוב ןופ תומשנ יד יװ ,תומשנ עטסָארּפ ,תומשנ ערעז
 יד יװ ןיב ךיא; ,תורוש יד טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ?גנוגיליוו עמוטש; דיל
 רָאנ לפיו ןטערט רימ ףיוא טסנָאק ןוא ןקע ןזָארטש יד ןיא רענייטש
 יד סופ ןייא ןוא גנעל יד סופ יירד ןיב'כ, :ךיז טגידנע ןוא ,"טסליוו וד
 רעדיל יד לפיוו -- "ךַאמעג קיליײה ןייד וצ ּפערט ַא רימ ןופ קַאה ,ךַאלפ

 "טסייג לָאמ יירד טסייג , םעד טימ טינ זיא ,קיטכיוװ שיגָאלָאעדיא-ןייר ןענייז

 :םעד טימ רָאנ

 ,רימ ךילרעדוואט ,ךילרעדנואװ ,ךילרעדגואט

 .רירַאב םוצ טעמכ טגָאנ זיא גנידצלַא יװ

 ןכעלרעניא ןשינַאמטיװ םעד טימ יו ןכעלטסירק ױזַא טינ םעד טימ ןוא
 טבעװש סָאװ ,םעד טימ ױזַא טינ ןוא ,ךיז ןרעדירברַאפ ןוא ןריזיטַארקַאמעד
 ,טבעל סָאװ ,םעד טימ יו ,?טסייג לָאמ יירד טסייג, ןופ ןענַאמוט יד ןיא
 .דרע רעד ףיוא טעיידעג ןוא טדייל

6 

 רעביא טעברַא םיקרּפ-ישאר רעקיזָאד רעד ןופ ןַאלּפ ןיא טינ זיא'ס
 ךוב ַא ,יַאזָאניּפש; ךוב ןייז ףיוא ךעלריפסיוא ןלעטשוצּפָא ךיז ןשטיװַאר
 ָאד לעװ ךיא .ןטײקשירַאנ ךס ַא ןוא ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק ךס ַא טימ
 טלָאװעג ךיז טָאה שטיװַאר ןעמעוו וצ ,"ןַאזָאניּפש, ןיא ךיוא זַא ,ןגָאז רָאנ
 ָאניּפש ַא ןרָאװעג שטיװַאר ױזַא טינ זיא טרָאד וליּפַא ,"ןרַאּפשוצ, שיאעדיא

 ךיוא .שטיװַאר יװ ,ןריגַאער ןוא ןליפ ןביוהעגנָא טָאה ַאזָאניּפש יװ ,טסיז
 רערעװש טגנעה קילב; ןייז ףיוא ,"גנַאג ןדליו סעגר ןיא טייג; ַאזָאניּפש
 ןופ ןעלקסומע טימ ךעלרעּפרעק ןעעדיא רע טמענַאב שטיװַאר יװ ."לּפענ
 ַא ןופ טייקרעווש ַא יװ טסורב; רעד ףיוא ןַאװָאהעי טליפ ַאזָאניּפש ."טסייג

 -ַאר יװ רעדָא ,םיאורב רעקיטכיר ,ןשטנעמ סעשטיװַאר עלַא יו ןוא ,"בייל

 טינ לָאמַא ןענייז סָאװ ,"ןרוטַאערקא ,ןקירדוצסיױא ביל ךיז טָאה שטיװ

 זיא ,"טניוו-סנבעל ןפרַאש ןוא ןעמַאזניא ןיא טולב עלעווניר, ַא יו רעמ

 ןיא גנַאז ַא יװ ךָאנ רעקינייו טכענ עצרַאװש, יד ןיא יַאזָאניּפש; ךיוא

 ,?טגיוו

 טרעדליש ןרעדליש רעבָא ,רעקנעד ,םכח ןַאזָאניּפש טפור שטיװַאר

 ןוא ןקערש עטסואווַאבמוא טימ לופ ,"המשנ עטמַאלפעצ, ַא יו םיא רע

 ןשטיװַאר ייב ָאד ןענייז טולב ןוא טסייג רעבָא ,טסייג זיא'ס .טולב ןקידרעייפ

 -ירּפ ,עקימַאלפ ַא זיא ןוא "ןלוקסומ, טָאה סָאװ ,טסייג ַא זיא'ס .ןעמינָאניס
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 יו שרעדנַא טינ רשפא זיא ָאכע ןייז סָאװ ,טסייג ַא ;טּפַאשנדײל עוויטימ
 יד ."נָאלק--דרָאמ--טולב, -- "?טסיײג-טָאטש; םעד ןופ ָאכע סעשטיווַאר

 ןשהיח ַא ןופ סעּפע ךיז ןיא טָאה עיצַאניבמָאק-טרָאװ עקיכַאפיירד עקיזָאד

 ,לירבעג

 זיא סָאװ טסייג רעקיזָאד רעד זַא ,ןענעקרעד וצ רעוװש טינ זיא סע
 טסואווַאב ןשטיװַאר טָאה סָאװ ,טפַארק-ביירט יד זיא שיכיטס ןוא דליוו ױזַא
 ךעלטפַאשנדײל א זיא סע ."רעדיל עטעקַאנ, יד וצ טכַארבעג טסואווַאבמוא ןוא

 -אערק; רעד טימ "רירַאב,; ןטעקַאנ ןרעטנענ וצ ,גנולופרעד וצ ךיז ןסייר
 םעד ןיא זיא סע ."בייל ריא ןופ ןרעדָא עלַא טימ קידרעביפ טלּפַאצ סָאװ ,רוט

 ,םזינרעדָאמ ןפורנָא ןעק'מ סָאװ ,ךס ַא ןַארַאפ ךיז ןסייר ןוא ןבערטש ןקיזָאד
 טבערטש ,"טקיטולב ןוא ןסירעגפיוא קנַארק, זיא המשנ ןייז לייוו ,?טסייג-טייצ;
 ,"ךוטַאנ רעד טימ גנוקינייארַאפ רעטסואווַאב , וצ רע

 ןטעקַאנ ,ןעיור ,ןרַאמירּפ םוצ ךיז ןסייר םעד ןיא ןוא ןרַאג םעד ןיא
 זיא םעד ןופ ליפ .םעטסיס-ןעקנַאדעג ַא ,גנואיושנָא ןַא ןופ ךס ַא ןַארַאפ זיא
 וטפיוא ןוא חוכ סעשטיװַאר רעבָא .םזינָאיסערּפסקע ןשטייד ןופ טיײועגנָא

 :ןרעדליש ןוא ןליפ םיא ןענעק ןוא "טנעמעלע ןעיורק םעד ןעניפעג ןיא זיא
 -ןמרָאפ ןוא טרימרָאפ :ןייז ןופ טמיטשַאב זיא סָאװ ,ןיזטסואווַאב ַא זיא סע
 ןטכיד טוג ןוא ןליפ קרַאטש ןופ חוכ ןטימ ,ןעק סָאװ ,רעטכיד ַא ןופ טריל
 ,טעקַאנ, ןייז סָאד .רוטַאנ רעשינַאגרָא ןייז ןופ לייט ַא רַאפ עעדיא ןַא ןכַאמ
 "טלעוו עשיטַאמעכס ,עירָאעט זיולב ןרָאװעג טינ ןוא ?טריּפלַאקס ,רעטעקַאנ
 -ןךייל ןוא קידמעטָא ףיט ,קידעבעל ַא רקיע רעד ןוא ,ךיוא רָאנ ,גנואיושנָא
 ןייז ןופ ןרעדָא עלַא טימ קידרעביפ טלּפַאצ סָאװ ,דיל ַא --- דיל ךעלטּפַאש

 ןופ ןבָאה ייז רעבָא .טרעהרעד ךס ַא ןבָאה טייצ רעד ןופ ףור רעד .בייל
 רעטנוא שרופמה םש ַא יו ןסיזעט עקיזָאד יד ןוא ,ןסיזעט טכַאמעג ףור םעד
 טָאה רע .טולב ןייז ןיא טליפעג ףור םעד טָאה שטיװַאר .טגיילעג גנוצ רעד

 ןרָאװעג ןוא ןעוועג זיא סע .טליפעג סָאד טָאה רע ,ןרזחסיוא טפרַאדעג טינ סָאד
 ,שיילפ ןייז ןופ שיילפ ןוא טולב ןייז ןופ טולב
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 סעּפע יו ,טקַא רעשיטילַאּפ ַא ױזַא טינ ןשטיװַאר ייב זיא עיצולָאװער
 טעװ רע סָאװ ,ךורבסיוא רעשיכיטס ַא ,יַאװער ָאכרַאנַא; עשיגָאלָאיזיפ ןימ ַא
 יד ּפָא ןטלַאה ןוא ןעװעמַאה סָאװ ,סעבמַאד עלַא ,ןעמַאצ עלַא ןכערבעצ
 -מערוטש ןופ גנַאועג-שיור ַא זיא סע .גנולופרעד וצ געוו ריא ףיוא רוטַאערק
 סָאװ ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ גנולופרעד ,גנולופרעד ליצ רעד "?ןטולב עקיד
 -- "דרע עמַאמ; יד יװ ןענייז עטקירדרעטנוא יד .דרע רעד ףיוא טבעל
 טמענ ןעמ זַא סָאװ ,"טנעה עקרַאטש; ןבָאה ייז ,רַאבטכורפ ןוא טסָארּפ ,יור
 -טסירק, ןייק טשינ ."טולב רעייז ןופ גָאלש-סלוּפ םעד ןליפ ןעמ ןעק ןָא יז
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 עביל עכעלשטנעמ עטושּפ רָאנ ,טניימעג טָאה שטיװַאר יו "עביל עכעל
 ?רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןמיה, ןייז טריריּפסניא טָאה

 סנייא זיא ןשטיװַאר ייב ןַארַאפ זיא סָאװ עלעוטקעלעטניא סָאד וליפַא

 טסייג ןיא ןכַאז רָאפ טלעטש רע .םיא ןיא ןוויטקיטסניא-שינַאגרָא ןטימ

 ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג ענייז טקיטלַאטשעג רע ,ךיז ןרעּפכורפ ןשידרע ןופ

 רעד טימ טקַאטנָאק ןוַאבלטיממוא ןיא ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןופ ןעמרָאפ ןיא

 ןוא גנַארד ןשיטָארע ןקרַאטש ןופ ןריובעג ןרעו רעדליב ענייז .רוטַאנ

 ,סעשעמַאמ ךיז ןיא סעּפע ןבָאה ןוא ,סרעּפרעק עלופטולב ,עמערַאװ יוװ ןענייז

 טכַארט-רעטומ רעמ זיא סע -- טעקַאנ ,יור זיא סע לייוו ,סעשעמַאמ טינ ,ןיינ

 ,שירענידנצעג טכעלשטנעמרַאפ ,ךס ַא טריציפינָאזרעּפ שטיוװַאר .רעטומ יו

 ןַאזָאניּפש רעטנוא זיא רע ,טבירש רע יו שטָאכ .קידהואת ןוא דליוו

 טָאג רע טלָאמ ,ןטכיד וצ טמוק סע ןעוו רעבָא ,טָאג טימ ןרָאװעג קיטרַאפ

 ןוא ךיז טקערשרעד סָאװ ,טָאג ַא זיא סע .רענידנצעג ַא יו םיא טלָאמ ןוא

 ןופ טנייו סָאװ ,טָאג ַא זיא סע .ףַאשַאב ןייז טהעזרעד רע ןעוו ,ךיז טנייוועצ

 ןוא טייקרַאבטכורפ ןופ טָאג רעד -- שירַאטנוב ןוא גירעיורט זיא ,גָאטייװ

 ןטלעש סע ןעמעוװ ,רעייפ ןסייוו ןופ ,שינעקורט ןופ טָאג רעד ןוא שינעטערעג

 טָאג רעד סע זיא לָאמַא ןוא ,"רעייּפש-ןעגנול יד ,רעצכערק עמוטש, יד

 ךרוד טרעדנַאװ ןוא טעב ךעלטעגיָאלב ןייז ןופ ףיוא ךיז טביוה; סָאװ

 ?טכַאנײב ןענייוו ןעיורפ ערעגנַאװש ןעוו ,ןעמיור ענייז

 ,ערָאלק ַא גנולעטשרָאפ ןייז זיא ,עיכיטס ןייז ןיא זיא שטיװַאר ןעוו ןוא
 ןיא ,קיטעטַאּפ רעכיוה וצ לסיב ַא ,ריא ןיא עוויאַאנ ַא לסיב ַא ןעוו וליפַא

 -וד וצ לסיבַא ביל טפָא טָאה שטיװַאר .טייקכעלרעייפ רעטסנרע-וצ ריא

 ןעגניז וצ ױזַא טינ ןסיוא זיא סָאװ ,דיל ַא זיא סע .,דיל ןייז ןיא ןענעכ
 רעבָא ."םיטּפשמ עקידלַאװעג ןכערּפש, ,"ןכערּפש; ןוא "ןעגניזוצפיוא ,, יו
 תמאב זיא רע לייװ ,דנעגייצרעביא ןוא קיטכירפיוא זיא "ןכערּפש, סָאד

 -וצכרוד גונעג זיא'ס ."םיטּפשמ עקידלַאװעג ןכערּפש; םעד ןיא ןָאטעגנײרַא

 -גיא םעד טימ ןענעקַאב ךעלכעלפרעביוא זיולב ךיז ,ךוב ַא סנייז ןרעטעלב

 ,קיאורמוא יו ,זיא ןסיוועג ןייז גיטעט יװ ןעז וצ ,רעדיל ענייז ןופ טלַאה

 ןוא ןקיטכיר ַא ןעניפעג ןיא תמאב טייג ןשטיװַאר .ךַאװ שירעפעש יװ

 .ךוב ןייז ןופ טסנרע רעד זיא סָאד .טּפשמ ןטשלעפעג טינ ,ןקיטכירפיוא

 זיא סע ןעװ וליפַא ,קרַאטש ױזַא דיל ןייז טקריו טסנרע םעד בילוצ ןוא

 ַא ןייז לָאז סע יװ לָאמטּפָא ךיז טנעיל ןוא םָאקלופ ױזַא טינ שינכעט

 ּפָא טערט רע .קַאמשעג ןייז ןשטיװַאר טַאררַאפ לָאמַא .טסקעט רעטזיירגרַאפ

 טרעוו .ןריּפָאזָאליפ וצ ןָא טביױה ןוא ךיז טרעטנָאלּפרַאפ ,געוו ןייז ןופ

 ןגעג דיל סרערעטסעל םעד; ןיא יו ,גיליב ןוא ךעלכעלפרעביוא לַאנַאב

 -מוא רעד; .ןעעדיא ןוא ןפירגַאב טימ ןרעטַאמ וצ ןָא טביױה :;"טָאג םעד

 -טשינ; םעד ןייג זומ סָאװ ,"רעקיגָאל רענעכָארקעצ טשינ ,רעקידתונמחרב
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 םעד געוו םעד לָאמַא טפיולרַאפ ,"קילג םוצ םזימיטּפָא ןופ געוו ןשיטַאנַאפ
 "ןעניז ףניפ עטנוזעג טימ ןעניוועג ףמַאק, ןייז ליוו סָאװ ,רעטכיד

 -יגָאל (טביולג רע יװ) רענעכָארקעצ-טשינ רעקידתונמחרבמוא; רעד ןעוו
 ןָאט גָאז ַא דיל ַא ןיא ךיז רע ןעק ,געוו םעד רעטכיד םעד טפיולרַאפ "רעק
 ,"דיילק-חהמשנ ןיימ ןיא בעװעג-דלָאג ַא דייר עכיוה ןופ ןבילבעגרעביא זיא'ס;
 -טנזױטרַאי רעקידלַאװעג וד ,ָא; :ןעמָאנ סַאזָאניּפש ןיא ןבײרשנָא רָאג רעדָא
 ענעדלַאגניג טימ ןַאמ ,תוחול ענרענייטש יד טימ ןַאמ ,רעבעגצעזעג ,רעשרעה
 ןשינהוכ ןופ רעפַאשַאב ,רענערברַאפ-שטנעמ רעקינייטש ,ןלַארטש-רענרעה
 "! חוחור ידלַא וצ ּפַא טערט ,סוחי
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 תהאנשה תילכתב טנייפ טייקנייפ יד טָאה ןוא טנעה עבָארג, טָאה שטיװַאר
 -ַאב טינ יד ןופ ענייא טינ ןוא עזַארפ ןייק טינ זיא סָאד זַא ."האנשה ןמ
 ענרעדָאמ יד לופ ױזַא זיא ייז טימ סָאװ ,סעיצַאדנעמָאקערטסבלעז עטעדנירג
 טנעה עלעדיא טימ ןביירש אקוװװד ליוװ שטיװַאר ןעװ ,ןעמ טעז ,גנוטכיד
 יד ואו 474 טיױ) לשמל ,"דילנעזיורא דיל סָאד .רעדיל עטרענייפרַאפ
 לפיו ףױא ,ללכב .עידָארַאּפ ַא יװ טעמכ ןעגנילק ןּפָארטס ירד עטשרע
 -סױרַא סע ןוא ןעמוקוצ רע ןעק םעד וצ סָאװ ,סנעגייא ןייז טָאה שטיװַאר
 רעד טימ זיולב ,רעלטסניק ַא ןופ טייקיטכיזרָאפ רעד טימ זיולב ןלייש
 ךיז טזָאלרַאפ רע ואוו ,רעדיל יד ןופ ןעז וצ זיא ,ןכעלדליב םעד ןופ ףליה
 -וה רעד טימ רעביא סע רע טביירש ןביירש ןוא םוטנעגייא עשילהק ףיוא
 לַאפ ןטשרע םעד ןיא ."רעקיגָאל ןקידתונמחרכמוא, ןַא ןופ םייקפיס רעל
 סָאד , ןטייווצ ןיא ,(162 'ז) "רענָאיצולָאװער ַא ןופ הלפת יד; ןָא רע טביירש
 ...(161 'ז) ?דיל-ןענָאפ
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 טימ רעטכיד ַא ןעמוקעגוצ עיזעָאּפ רעשידיי רעד זיא ןשטיװַאר טימ
 עלַא טימ זיא סָאװ ,רעטכיד ַא ,ןכעלרעּפרעק םעד רַאפ שוח ןטנוזעג ַא
 ןופ רעטכיד רעד זיא רע .ןבעל ןטימ רירַאב ןטנָאנ ןיא םירבא ח"מר
 -עש טנוזעג ןייז טליפ ,בייל ןייז ,טולב ןייז טריּפש רע ."שביל רעקיטייצ;
 ,"ןבעל ןופ דיירפ רעד ףיוא, "העובש עדליוא ַא טרעװש ןוא חוכ ןשירעפ
 ןצרַאה ןייז ביל ןזיא ,דרע רעד ףיוא סָאװ ,ץלַא ןוא ,דרע יד ביל טָאה רע
 שינעפעשַאב ןטסדנימ ןדעי ןופ טיונ יד ,טיױנ עכעלשטנעמ יד רָאנ טינ
 :ןגָאז רע ןעק ןַאמטיװ יװ .ןָאטעג ייוו םיא טָאה

 04 טמעפ10108} {זסתג 100 10 106 1{ 8
 04 116 ןתמחנסמפס ומ ק299108 קט1560 280 קסש6

 עדנעטיידַאב ַא .ןענַאמטיװ ןָא ןענָאמרעד סָאװ ,ןכַאז ןשטיוװַאר ייב ןַארַאפ
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 שטיװַאר יו ןפוא רעד רעבָא ,עיגָאלָאעדיא רעד ןיא ,טסייג ןיא טפַאשהבורק
 ,דיל ןיא טעּפמיא ןייז זיא סע .רענעגייא ןייז זיא עיגָאלָאעדיא יד טרעּפרעקרַאפ

 רעינַאמ ןייז זיא סע ,קורדסיוא ןקיטולבלופ וצ רעגַאב רעכעלטּפַאשנדיײיל ןייז

 רָאנ ,המשנ ןייז ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ רָאנ טשינ ,דיל ןיא ךיז ןפרַאװנײרַא
 ןוא .ענייז זיא דיל ןייז ןיא קיטסַאלּפ יד .בייל ןייז ןופ ןלוקסומ עלַא טימ

 וצ זיא שטיװַאר .רעטכיד ַא ןופ טייקלעניגירָא יד טמיטשַאב עטצעל סָאד
 טינ לָאז סָאטַאּפ ןייז זַא ,קידתמא ןייז טינ לָאז טרָאװ ןייז זַא ,ןכַאז וצ טנָאנ
 -רַאבטכורפ ,גנולופרעד זיא ןשטיװַאר רַאפ דיל ַא .רעכעלריטַאנ ןייק ןייז
 ,שינעטערעג ,טייק

 יד סױרַא ןפור סע יו ,ליפעג ַאזַא סױרַא טינ טפור סנייז דיל סָאד
 ןכעלרעניא ןופ גנורעטסיײגַאב ןופ ליפעג ַא -- ןטעָאּפ עשיטנַאמָאר ןופ רעדיל
 עטשירפעגּפָא ןופ רעגנוה ןטנוזעג ַא סױרַא זנוא ןיא טפור דיל ןייז .גנַאזעג
 ןופ ,תמא ןופ ליפעג ַא ,טייקכעלדליב רעיור ,רעטנוזעג ןייז טימ ,םישוח

 גנַאג ןקיאורמוא ןייז ןיא ,ךיז ןפרַאו ןייז ןיא ..רשוי ןכעלשטנעמ ,ןטסָארּפ
 ךיוא רעבָא ןליפרעד רימ ,ןשטנעמ ןקיטנייה םעד ןופ המשנ יד רימ ןליפרעד

 "ןגער רעלופ רעקידרעמוז רעד יו רעכיז, זיא גנַאג ןייז סָאװ ,רעטכיד םעד

 :זַא טעז סָאװ ןוא

 לופ א טלעװ יד זיא ןײש

 ,ליטש ןטכַאורַאֿפ א ןענערב סָאװ ,ךעלדײמ עגנוי טימ

 ,רעטסנעפ עשיפרָאד יװ

 ,תימ רעסַאװ רעד ײב טלעּפמַאטשעג טיורב ןצרַאװש טימ ןוא

 ,ליס טא סיז'קיטפַאז ךיז טסע סָאװ ,טסביוא 'סעורַאב טימ ןוא

 ".ליטס ןכעלרעדנואט ַא ןיא רעדיל טימ חא
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 "עג רע טלָאװ דיל ןייז .רעביא ךיז טרזח רע : תונורסח ענייז טָאה שטיװַאר

 תונורסח עכעלכַארּפש ענייז .ןריגערָאק ןוא ןביירשרעביא לָאמַאכָאנ טפרַאד

 יד ןבירטרעביא ןיז ןסיװעג ַא ןיא ןענייז סע שטָאכ ,טנַאקַאב טוג ןענייז

 טשינ זיא רעטכיד ַא ייב זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד ןעמ .ךַארּפש ןייז וצ תונעט

 ,רעטכיד זנוא ייב ןַארַאפ ןענייז סע .טרָאװ סָאד יװ ,ךַארּפש יד קיטכיוו ױזַא

 -עגסױא ןענעק ייז .טרָאװ ןיא םערָא רעבָא ,ךַארּפש ןיא ךייר ןענייז סָאװ

 ,םַאטשּפָא רעייז ןסיוו ,רעטרעװ עשידיי עלַא ןענעק ,קיטַאמַארג טנכייצ

 ךרוד סָאװ ,טרָאװ עקיצנייא ןוא-ןייא סָאד ,טרָאװ סָאד טינ רָאנ ןענעק ייז

 ןכַאז ןפורנָא ןעק שטיװַאר ןוא .ןוקית ןשירעלטסניק ַא ןכַאז ןגירק םעד

 יד ןעק רע לייװ רָאנ ,ןעמענ יד טסייו רע לייו טינ ןעמענ ערעייז ייב

 רענעבירטעגרעביא וצ גנוגיינ ןייז זיא סעשטיװַאר ןורסח רעקרַאטש ַא ,ןכַאז

 טכָאקעצ לענש וצ ןרעוו סָאד ןוא טײקשיטעטַאּפ רעכיוה וצ ,טייקלופליפעג
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 גרעבנירג יבצ ירוא יו ,םיא ייב טרעװ סע .ןעמיױשרעבירַא ןביוהנָא ןוא
 ?טולב ןיא העיקש ַא ןוא ּפָאק ןיא לובמ .ַא; ,טנָאזעג ךיז ןגעוו לָאמַא טָאה
 -רַאפ רע זַא ,קרַאטש ױזַא ןשטיװַאר ייב לָאמא ןרעוו תוקבד ןוא תובהלתה יד
 ,ךיוא זיא ןורסח ַא .סָאמ ןוא גָאװ ןופ טלעו רעד טימ טקַאטנָאק םעד טריל
 עסיוועג ןיא ,ןעגנודליבנייא עסיוועג ןיא טייו וצ לָאמַא טייג שטיװַאר סָאװ
 ףיפ יד; ךוב יינ ןייז ןיא סָאד זיא קיטנעק סרעדנוזַאב .תוחנה עשיטערָאעט
 רעכיג זיא סע ,יינ ױזַא טינ ךוב סָאד זיא ךעלטנעגייא ."טלעוו ןיימ ןופ ןטייז
 טינ ןענייז רעדיל יד ןוא ;"רעדיל עטעקַאנ,; ענייז וצ םוטּפירקס טסָאּפ ַא
 -יצער עקימיוש ,עסייה ,סעיצַאטיצער יוװ ,ייז טפור שטיווַאר יוװ ,ןעגנַאזעג ױזַא
 ,דייר ןופ לובמ ַא ןיא רעביֹרַא ךיז ןסיג ןוא ךיז ןסיג סָאװ ,סעיצַאט

 ןקידהװאת ,ןקידמעטָא-סײה םעד ןֹופ ךס ַא ךוב םעד ןיא ןַארַאפ
 עקישיילפ ,עסירג האנה רעכעלטפַאשנעדײל טימ טּפעלק סָאװ ,ןשטיװַאר

 ?ךילג ןדעי ןיא גנוטסולג, ןוא ןדנעל יד ןיא רעייפ טימ רעבייל
 םעד ןופ ,,לגנַארעג ןקיטסיג, םעד ןופ ךס ַא ךיױא רעבָא טרָאד ןַארַאפ
 ןינע ןַא רעמ ףוס-לכ ףוס זיא סָאװ ,"עזעטיטנַא ןוא עזעט; טרָאס

 ןיא סרעדנוזַאב) רעזעל עכַאטניײא רַאפ יװ רעקיטילַאנַאָאכיסּפ רַאפ

 ַא טרָאד ןַארַאפ .("קלָאפ ןשידיי םוצ עביל ןוא סַָאה ןופ גנַאזעג, ןייז
 טָאה רע סָאװ ,ןענָאמרעד ןשטיוװַאװ ךיא לָאז ןוא .סעטפַאהקנַארק ךס
 לָאז :ןגָאז טנוװעג זדנוא לָאז קנַארק, זיא סָאװ ,רעד :ןבירשעג לָאמַא
 ...ןרָאא עקנַארק ענייז ךרוד ןרָאפ לָאז ןוא ןגָאװ ַא ףיוא ךיז ןצעזפיוא
 ןרָאּפש טשינ ןוא ןעיצ ןליוו ןוא ןייג עטנַאּפשעגניײא ןליוו רעבָא רענעמ רימ
 ןופ ןיזיילב םעד טימ ןעניוועג ןוא ןפמעק ןליוו רימ ,ןעימ ןייק רימ ןליוו

 ..."ןעניז ףניפ עטנוזעג

(1929) 
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 רעקימש ריאמ

 יא

 לָאמנייק טָאה רע שטָאכ ,טעָאּפ רענרעדָאמ ַא סיואכרוד זיא רעקיטש ריאמ
 -ץעָאּפ רעשיטסינרעדָאמ רעשידיי-טינ רעדָא ,רעשידיי םוש ןייק וצ טרעהעג טינ
 רעכלעוו ןיא טייצ רעד תמחמ טסינרעדָאמ ַא זיא רע ,גנוטכיר רעדָא לוש רעשיט

 טָאה סָאװ ,"טייצ רעד ןופ גנַאלש; רעד ,"ןמזה ןתפ; םעד תמחמ ,טבעל רע
 זיא טינ ערעסָאװ בילוצ טשינ ,ןרעדָאמ זיא רע ."ןסירעג ןוא ןסיבעג, םיא
 רע יוװ ןפוא םעד תמחמ רָאנ ,ןטייקשירעדניפרעד עשידָאזָארּפ רעדָא עשינכעט

 ,טיובעג דיל ןייז זיא ייז ףיוא סָאװ ,ןטקילפנָאק-המשנ יד לייוו ,ןכַאז טמענַאב
 ,טייצ רעקיטנייה רעד ןופ ןענייז ,ןרעדָאמ ןענייז

 םיא ייב ןעמוק ייז יװ ןפוא םעד ןיא ,ןשזַאמיא ענייז ןיא ןרעדָאמ זיא רע
 טפערט ןעמ .ןטסַארטנָאק עשיטעָאּפ ןוא עשיגָאלָאכיסּפ ענייז ןיא ןרעדָאמ ,ףיוא
 -וטַאנ ןלַאטורב טּפָא ,םזילַארוטַאנ ןופ שימעג ַא ,ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ םיא ייב
 -םערטסקע לָאמוצ ןליפַא ,ןרעדָאמ זיא רע .קיטנַאמָאר רעטרַאצ טימ ,םזילַאר

 יז זיא טָא .ךַארּפש טימ ךיז טײגַאב רע יו ןפוא םעד ןיא שיטסינרעדָאמ
 ףיוא ךיוא זיא רע .יור ןוויכב טָא ןוא גנַאלק ןיא טריניפַאר ןוא טרַאצ םיא ַאב
 ַא ןוא טסימרָאפנָאק-טינ א טציא סע טפור ןעמ יװ רעדָא ,לבער ַא ןפוא ןייז
 רעדיוו:רעדיק ןימ ַא ןיא םיא טלַאה סָאװ ,קנופמ רעשירַארעטיל רעקרַאטש
 .רוד ןייז ןופ רעטכיד עשידיי ערעדנַא יד טימ

 ןופ גנַאג רעד ןוא גנַאלק רעד ןייז טינ לָאז סע ןרעדָאמ-לַאסרעוװינוא יו

 ןלַאװק עלַאנָאיצַארריא ןוא עטסקינייװעניא יד ןיא שידיי-ףיט רע זיא ,דיל ןייז

 ןוא טקעריד ןרָאי-רעדניק יד ןיא טָאה רע סָאװ ,ןכַאז יד ןיא ,עיזעָאּפ ןייז ןופ

 זיא ןעז רעטעּפש ןלעװ רימ יוװ .הביבס ןייז ןופ טּפַאזעגנייא וויטקניטסניא

 .עיזעָאּפ סרעקיטש ןיא רָאטקַאפ-טּפיוה רעד טינ ריש עטצעל סָאד

 עטבעלעג יד רָאנ ,טייקשידיי-םירפס ןייק טינ זיא טייקשידיי סרעקיטש

 ,תועּפשה ,ןוויטָאמ םיא ייב טפערט ןעמ ביוא ,לטעטש שיצילַאג ַא ןופ טייקשידיי

 ,םירפס ןופ טינ סָאד ןיא ,תודיסח ןופ ,םיאיבנ יד ןופ ,שמוח ןופ סעיזולַא

 רעד ןופ לייט ַא ,לטעטש שידיי ַא ןופ טפול רעד ןיא ןעוועג זיא סע לייוו רָאנ

 .םייה רעטלַא רעד ןיא גנַאגמוא ןשידיי םעד ןופ לייט ַא ,רָאװ רעשידיי
 ןופ יװ רעמ ,עיגרוטיל רעשידיי רעד ןופ תועּפשה םיא ייב טפערט ןעמ

 שיצילַאג ַא ןיא לגניא שידיי רעדעי זיא ןעמעלַא ךָאנ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 .רענרעל ןייק ןעוועג טינ זיא רע ןעוו וליּפַא ,ןענעװַאד לוש ןיא ןעגנַאגעג לטעטש
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 ןופ טנעמעלע רעד רעדיל-?טפַאשדנַאל עשידיי סרעקיטש ןיא ןַארַאפ

 יז טימ סָאװ ,/רעדיל עביל יירד, יד ןיא .רָאלקלָאפ ןשידיי ,סָאטימ ןשידיי

 עיצילַאג עשידיי יד ןעמ טרעה "?טפַאשדנַאל עשידיי, ךוב סָאד ןָא ךיז טבייה
 ןטירד םעד ןיא סרעדנוזַאב ,תבש ןופ גנַאזעג עקיד'הודח סָאד ןעמ טרעה ,ןדער
 ;: דיל תבש-תלבק

 ,רעמע יד קעװַא ףרַאװ ךיא
 ,זמעה ןשַאװעג'שירפ ַא ןָא וט
 ןגָאװצעגסױא זיא ּפָאק רעד
 ,טמעקעגסיוא זיא דרָאב יד
 ןר א דײרּפ
 .וטסיב טיײקיטכיל ווא

 ,לטיטש יד קעװַא ףרַאװ ךיא
 .ךיש עקידתבש יד ןָא וט
 ןטכיול עגײמ ןגיוא יד
 .ךיד ןעעזרעד ײז ןעװ
 ןר ןוא דײרפ
 .וטסיב טיײקיטכיל ווא

 ןצריװעג ײלרעלכ טימ
 ,טניװ רעד טּפַאזעגנָא זיא
 ןגעקטנַא ריד ײג ךיא ןעװ
 .טניזעגזױה ןײמ טימ
 ןר א דיירפ
 .טסיב טיײקיטכיל ןוא

 ןדי עֶלַא טימ ײג ךיא

 ,ױזַא סױא ךָאװ ,ןײא ךָאװ
 ןבעלרעביא ןלעװ רימ
 ..יוג'תבש ןטצעל םעד
 ןר ןוא דיירפ
 .טסיב טײקיטכיל א

 ,ךעלריטַאנ ,ךיז ןיא רע טָאה ,סנַאלעסקע רַאּפ רעטכיד רענרעדָאמ ַא יו

 רעשיסַאלק רענעפורעג-ױזַא ,רערעטלע רעד ןופ ,טינרָאג טעמכ רעדָא ,טינרָאג
 -רעביא סָאװ:קיצניװ רע טָאה "עגנויא יד ייב ךיוא רעבָא .עיזעָאּפ רעשידיי
 ָאשיז סרעדנוזַאב ןוא דנַאלזייא ןבואר ,בייל ינַאמ -- ?עגנוי, יד .ןעמונעג
 רעייז טימ ,דיל ןופ ףירגַאב רעייז טימ טקריװַאב רעכיג םיא ןבָאה --- ױדנַאל
 - .אפוג דיל רעייז טימ יו ,דיל ןיא קַאמשעג
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 ןרעקיטש ףיוא סולפנייא סרידַאנ השמ ךיוא ןוא סנרעּפלַאה בייל השמ
 .רעדיל עשימעלָאּפ ןוא עשיריטַאס ענייז ןיא טרפב ,רעפיט לסיבַא ןעגנַאגעג זיא

 ואוו טינ ואוו ,ןענעכער טינ לָאז ןעמ ביוא ,רעבָא רעדיל עשיריל ןייר ענייז ןיא

 -ןרעּפלַאה רעד זיא ,וויטָאמ-החּפשמ ַא ןופ גנולדנַאהַאב רעפרַאש ַא טימ דיל ַא

 רָאנ ,סקָאדַארַאּפ ַא יו ןעזסיוא ןעק סע .קיטנָאק טינ יו טעמכ סולפנייא רידַאנ
 סרעדנוזַאב ,סקופ ,מ .א רעקיאַאזָארּפ ןשיצילַאג ןסיורג םעד ןופ סולפנייא רעד
 ,רעדיל סרעקיטש ןיא רעטסקיטנעק רעד רשפא זיא ,ןושל ןיא

 גרעבצלָאטש אבא רבח ןייז טימ ןעמאזוצ רע זיא ןביירש ןייז ןופ ביײהנָא ןיא
 ,ןגרעבנירג יבצ ירוא ןוא ןשטיװַאר ךלמ ,ןשיקרַאמ ץרּפ ןופ טסולפניײאַאב ןעוועג
 .טּפעװעגסױא ךיג םיא ייב רעבָא ךיז טָאה סולפנייא רעקיזָאד רעד

 יװ רעמ טסולפנייאַאב םיא טָאה עיזעָאּפ-טלעװ עשידיי-טינ ענרעדָאמ יד
 דיל סָאד טָא :ןזייוו ןוא רעגניפ םעד ןגײלפורַא טינ רעבָא ןעק ןעמ .עשידיי יד
 ָאבמער ןופ ,ןרעלדָאב ןופ ,ןעקליר רעדָא ,ןטָאילע ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב זיא
 םעד רָאלק ןרעקיטש ייב ןעמ טרעהרעד ואוו-טינ-ואוו זיולב .ןענעלרעוו רעדָא
 קיציא עדַאלַאב; רעד ןיא לשמל יװ ,דיל ןשילגנע רעדָא ,ןשטייד ַא ןופ גנַאלקּפָא
 רעשילגנע רעטלַא ןַא ןופ גנַאלקּפָא ןוא גנַאלק םעד ךיז ןיא טָאה סָאװ ,"רעגנַאמ
 -עמַא םייב ןיירפער ןוא םטיר ןכעלנע ןַא סָאװטע טימ דיל ַא ןופ ןוא עדַאלַאב
 ןיא ואוו-טינ-ואוו ךיוא טליפ ןעמ .ןָאסניבַאר ןָאטגנילרַא ןיוודע טעָאּפ רענַאקיר
 ."דנעל טסיעוו, סטָאילע ןופ העּפשה יד "טפַאשדנַאלק סרעקיטש

 בגַא רע טָאה ריא ןופ סָאװ ,עיזעָאּפ-טלעװ רעד ןופ טפַאשטנעק סרעקיטש

 ץנַאגעלע רעד ןיא קיטנעק ןטסטלוב םוצ זיא ,ןעגנושידיירַאפ ענעטָארעג רעייז ליפ
 -ּפיה ןופ טעָאּפ ַא ללכב זיא רע .קַאמשעג ןטריוויטלוק ןייז ןיא ,ליטס ןייז ןופ

 סָאד ןעמעוו וצ רעטכיד יד וצ טרעהעג רע שטָאכ .עיצידורע ןוא רוטלוק רעש
 ַא םענייז ןיא לַאירעטַאמ ןופ גנולדנַאהַאב יד רעבָא זיא ,ןַאטנָאּפס טמוק דיל
 ענייז ןבָאה ירפ רָאג ךָאנ .עיור וויטקניטסניא ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק דיל
 סערעשטָאק ןבירשעג ךָאנ ןבָאה רוד-ינב ענייז ןופ ךס ַא ןעוו .םרָאפ טַאהעג רעדיל
 ןוא םרָאפ טימ טנכייצעגסיוא ךיז רעדיל סרעקיטש ןיוש ןבָאה ,סעטעּפָאל טימ

 .טעטיזָאוטריװ-ךַארּפש רעסיוועג ַא טימ וליפַא

 -דעמַאל, יד ןעמוקַאב טָאה ,"טפַאשדנַאל עשידיי, ,ךוב-רעדיל טייווצ ןייז

 עקידנעטיײידַאב וצ רעקיטש רעבָא טָאה טכיירגרעד ,1958 רָאי ןרַאפ ?עימערּפ

 טָאה ,1945 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,ךוב ןטשרע ןייז ןיא ךָאנ תוגרדמ עשיטעָאּפ

 ףורּפָא ןקיצניג ַא רעייז ןופ םַאנסיוא ןטימ ,זיא סָאװ ןוא "רעדיל, טושּפ ןסייהעג

 -טנכעוו עקיטלָאמעד ןופ ןרָאװעג טריזנעצער ןפָאלשרַאפ ץנַאג ,ןרעגינ ,ש ןופ

 ןטנעזנעצער-עסערּפ עכעלשדוח ןוא עכעל

 גנַאל ױזַא ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ךוב ןטשרע סרעקיטש ןיא רעדיל ןַארַאפ

 ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,רעקיסיירד עירפ רעדָא רעקיצנַאװצ יד ןופ יו קירוצ

 ףיוא סינ ןעייטש ייז זַא ,ןעמ טעז ,טציא רעדיל יד טנעייל ןעמ ןעוו .גנוי רעייז
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 ןטרימערּפ ןיא רעדיל עטסעב יד יװ וליפַא הגרדמ רעשיטעָאּפ רערענעלק ןייק

 ןעזרעד טעּפש ױזַא טָאה ןעמ סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ טינ תמאב זיא סע ,ךוב
 .ןרעקיטש

 יד ןענייז ךוב ןטייווצ ןיא ןכַאז עטסלופטרעוו יד ןשיווצ זַא זיא טקַאפ רעד
 ,טקרעמַאב טינ טעמכ טָאה ןעמ סָאװ ,ךוב ןטשרע םעד ןופ רעדיל עכעלטע
 וצ רעלדָאב; :רעדיל יד ןיימ'כ .טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה ייז ןעוו
 -ַארד עקרַאטש סָאד ,"ָאבמיר רוטרַא וצ ןענעלרעוו ןופ ווירב ַא; ,"רעטומ ןייז
 ןוא עטסעב עמַאס יד ןופ סנייא ךיוא יוװ ,"ןוז רענעבירטרַאפ רעד; דיל עשיטַאמ
 ןגעו ,'רימ רעביא זיולב טינע דיל סָאד ,ןרעקיטש ייב רעדיל עטסלעניגירָא
 ,ןדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ טעוו סע ןכלעוו

 ,גרַאװגנוי עּפורג רעד ןשיווצ טלייטעגסיוא ךיז בייהנָא םייב ךיילג טָאה רע

 ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ

 עגנוי לָאצ רעניילק רעד ןופ רענייא ןעוועג ןַאד זיא רע .ןביירש וצ ןביוהעגנָא ָאד
 ףיוא יװ טקוקעג טינ רעדיל ןביירש ןופ ןינע םעד ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ
 .""רקפה םענופ; ןסינעג יירפ ןזרעפ עיירפ ןיא ךיז טזָאל סָאװ סעּפע

 טָאה ,רָאי ןצכַא רעדָא ןצעביז ערעסָאװ ןופ רעטלע ןיא ,ביײהנָא ןיא ,תמא
 ןטימ טעװעטרילפעג ,עקירעמַא ןיא ןעוועג ןַאד זיא עדָאמ יד יװ ,רעקיטש
 ?שטגַאוװעג; ערעדנַא ףיוא ךיוא טזָאלעגסױרַא טַאהעג ךיז טָאה רע .זרעפ ןעיירפ
 אזַא טימ שוא רעדיל עירעס עגנַאל ַא טַאהעג רע טָאה סעפע .ןטנעמירעּפסקע
 טַאהעג רע טָאה ןגרעבנעצלָאטש טימ םענייאניא ."ַאירַאמ עװַא; יוװ ןעמָאנ
 טקורדעג ,"ןטניוו ןעיסָאק עמעָאּפ עטעטסַארכעצ-שירטסַאילַאכ ַא ןבירשעגנָא

 רעטנוא רעדיל ןַאד טקורדעג ךיוא טָאה רע ."עינזוק-גנויק רעמונ ןטשרע ןיא
 רָאּפ ַא טכעלטנפערַאפ ןוא ןייטשרעלעג ינעשזד םינָאדװעסּפ ןשילדיימ םעד
 ןזרעפ עיירפ ןיא סעמעט רענַאקירעמַא ףיוא רעדיל עשירעלייצרעד-בלַאה

 עיירפ ןיא ןוואורּפ ענעדיישרַאפ יד ןבעגעגפיוא ןכיג ןיא רעבָא טָאה רע
 טסעפינַאמ ןימ א טקורדעג וליפַא רע טָאה ?ןלייפ, רעמונ ןטייווצ ןיא .ןזרעפ

 ןריווטלוק ןעמונעג רע טָאה זרעפ ןעיירפ םעד טָאטשנָא .זרעפ ןעיירפ ןגעק
 : דיל עטמַארגעג סָאד

 ןלַאּפ ןרעטש יד
 ןביורט יװ טא םינ יװ
 ףעמוטש םעד דובכל
 ,ןדנילב םעד
 .ןבױט םעד
 גיוא עגירג סָאד
 ולַאָק רעסַארק ַא ןופ
 הנבל יד טגנערב
 ןטינשעב
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 .ץַאט ַא ףױא
 רעמוטש רעד טא
 רעביוט רעד
 רעדנילב רעד ןא
 טימרעד ןזײּפש
 ,רעדניק ןוא רעבײװ ערעיײז

 טײטשַאב סָאװ ,?עיצילַאג ןופ לגניא םוצ; דיל םעד ןופ גוצסיוא ןַא זיא סָאד

 רעמ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ ןוא ןעמטיר ענעדיישרַאפ ןופ ןלייט סקעז ןופ

 ,"דלַאװ ןיא; טסייה סָאװ ,דיל םעד ןופ ןלייט עטשרע יד .קירוצ רָאי 25 טימ יו

 : ױזַא ךיז ןענעייל

 סעביל וליּפש סעקשַארומ יד

 ,.סעבישזגרעסַאװ ןפ ךעלמעריש רעטנוא

 ןעלסַארט םערָאקרעמײב עטרַאה יד

 .ןעקסַאילב סעליורעליוּפ ,ןז רעד ןיא

 --- ןעגיר ןטפַאז עסיז סעזערעב ןופ

 .ןעניפעג ןרעדנַא ןַא ליװ םערָאװ ןײא

 ןעגיפש עקיסופגצײרד יד קילג ליסוצ ןופ

 .ןעניז ןופ ּפָארַא יװ םוא ןעגנירּפש

 דעלטימעג םורֵט צגַצּפש עציבַאב יד

 .ךעלטירט ענעטסַאמעג ,ענבָארד עריא טלײב ןוא

 ןעלטגיב ןיא ךעלדנעפש יד ןדניב טעװ עציבָאב יד עט

 .ןעלטניװ טעװ טניװ רעד ןוא ןשיור רעמייב יד ןלעװ
 -- ןעמָאלּפ ןוא ןרַָאב ןלַאּפ ןלעװ ךוטרַאּפ ריא ןיא
 ןעמָארטשרעסַאװ רעביא סיפ יד טימ ןטערט טעװ יז
 ןעײרפ ךיז טעװ טגיװ רעד ןוט רעגגיז ןלעװ לגייפ

 .ןעײרד ךיז ּפָאק סעציבָאב רעד רעבירַא וא
 סעבַארקש ענעסירעצ עריא ןשוס טעװ רעב רעד

 .סעּפַאל עצרַאװש עגייז ןגָארטגעקטנ8א ריא הא

 ןגילפ ענעדלָאג יד ןוא סעקשַארומ יד
 .ןגירק ןוא ןגירק ךיז ןוט טיוה ריט ןסײב ןלעװ

 ,ןעלטניּפ טייקדימ ןופ ןלעװ וגױא סעציבָאב רעד ןעװ
 ןעלטניב עגעדנובעג יד סעציילּפ יד ףיוא ןעמעב יז סעװ

 ,ןענעגעזעג ךיז טניװ ןטימ ,רעב ןטימ ,דלַאװ ןטימ ר

 .ןענעגער ךעלדנער ענעדלָאג טימ טעװ למיה רעד
 (26 .ז ,1948 ,"רעריל)

 רעטכיד קיצניװ רעייז ךיוא רָאנ ,רוד סרעקיטש ןופ רעטכיד יד רָאנ טינ

 עטריטיצ יד ןיא זיא סע .ןביירש ױזַא טנָאקעג ןַאד ןבָאה רוד ןרעטלע ןופ

304 



 םוצ, עמעָאּפ רעד ןופ ןלייט עקידרעטייוו יד ןופ ןפָארטס יד ןיא ןוא ןפָארטס
 ןקיטייצרַאפ ַא ןופ עיצַארג ןוא עיזַאטנַאפ יד ןַארַאפ ,"עיצילַאג ןופ לגניא
 עקַאט ןענייז רעדליב יד ןוא וויטָאמ רעד זַא ,ןייז ןעק סע .עלהשעמ-רעביוצ
 יד ןיא טרעהעג ,"דלַאװ ַא ןוא עציבָאב, ַא ןגעו השעמ ַא סעּפע ןופ טייוועגנָא
 דיל םעד ןופ רוקמ רעד ןייז טינ רעבָא לָאז סע סָאװ .ןרַאי-רעדניק עטסירפ

 ?טפַאשדנַאל רעשיגַאמ;ַא ןופ ערעפסָאמטַא יד ָאד טפַאש לעמעג-רוטַאנ סָאד --

 -רעבירַא ךוב ןטשרע םעד ןופ טָאה רעקיטש סָאװ דיל רעדנַא ןַא טסייה סע יװ
 ,ןטייווצ ןיא ןגָארטעג

 .ב

 טפַאשדנַאל עשידיי יד

 ןעב רעד ןוט םולח רעד

 ,ררעפ ןופ סעטיּפָאט עפרַאש יד ןוס טלּפמַארטעצ

 .תמ ןפיוא דעלײל ַא טפרַאװרַאפ חבבל יד

 ןימ ַא ךיוא ןרעקיטש ייב "טפַאשדנַאל עשידייא יד זיא ןעמונעג ךות ןיא
 -רַאפ תוברוח עטמולחעג ןופ קיגַאמ יד זיא סע ,רעמ טינ .טפַאשדנַאל עשיגַאמ
 סָאװ ,הנבל ַא ןופ קיגַאמ-ליורג יד ,"הנבל רעטױט, ַא ןופ טכיל ןיא טרעווילג

 ."תמ ןפיוא ךעלייל ַא טפרַאװרַאפ,

 יװ ךַאז רעקיניזטסואװַאב ַאזַא ןגעו ןדער ןעק ןעמ ביוא ,דָאטעמ רעד

 ןעק סָאװ ןוא ןייזטסואווַאברעטנוא ןופ טּפעש סָאװ ,רעטכיד ַא ייב ?דָאטעמ;

 ץלַא רעקילעפוצ סָאװ; זַא ,ןקַאנרעטסַאּפ ןופ רעטרעוװ יד טימ ןגָאז ךיז ןגעוו

 ךעלטנגייא זיא דָאטעמ רעד -- ,"ּפילכ ַא טימ סיוא רעדיל ךיז ןגייל רעקידתמא

 רעדיל יד ןיא יו ,?טפַאשדנַאל רעשידיי, רעד ןופ רעדיל יד ןיא רעבלעז רעד

 ."טפַאשדנַאל רעשיגַאמ, רעד ןגעוו

 -ץלע ןַא קיטנעק זיא ?עיצילַאג ןופ לגניא םוצ רעדיל, עמעָאּפ רעד ןיא

 -רעדניק עטייוו יד ןופ טעה סעיזַאטנַאפ ןוא ןעגנורַאפרעד ןופ טמוק סָאװ ,טנעמ
 "גנונָאמרעד, ןייק טינ ָאד רעבָא זיא ןרָאי-רעדניק יד ןופ טנעמעלע רעד .ןרָאי
 -רעביא עטקעריד ַא רָאנ ,עיזעָאּפ רענרעדָאמ-ערּפ רעד ןיא יו ,סעּפע ןגעוו
 ןַא וצ:טביירש סָאװ ,טלעװ רעד ןופ עיזעָאּפ רענרעדָאמ רעד ןיא יו ,גנובעל
 יד ןופ ןעגנורַאפרעד יד וצ טרעוו ןשיזיפַאטעמ ןוא ןשיטסימ שממ ,ןטולָאסבַא
 -ױטנַא ,ןסורדרַאפ ,ןשינעטכודסיוא ,ןקערש ענדָאמ ערעייז טימ ,ןרָאי-רעדניק
 ,ןכַאז ןעז ןופ ןפוא ןשיטסַאטנַאפ ןוא ןעגנוש

 ,"רעדנואוו ןוא ייוו, ןופ ןרָאי יד ,ןרָאי-רעדניק יד ןופ ןשינעבעלרעביא יד
 טינ ןבעג ,עזמָאב םוחנ םענעברָאטשרַאפ ןופ דיל ַא ןיא קורדסיוא ןַא ןצונַאב וצ
 "טפַאשדנַאל עשידיי; סרעקיטש וצ טירָאלַאק ןשיטסַאטנַאפ ןשיפיצעּפס םעד רָאנ
 -יוא רעד ןופ דוס רעד טגיל ייז ןיא .טנעמַאדנופ רעייז שממ ןענייז רָאנ ,רעדיל
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 עגונב תמא סָאד זיא סרעדנוזַאב ."טפַאשדנַאל רעשידייא רעד ןופ טייקשיטנעט
 -טפַאשדנַאל-שידיא, ַא טימ רעדיל ערעדנַא ןוא ןרעקיטש ייב רעדיל-ןברוח יד

 עשיאיוג רַאפ רענייז דחּפ רעד ,דניק שידיי ַא ןופ קערש יד ,טנורגרעטניה ?ןכעל
 רעד ןיא ,רעדיל יד ןופ סעיצַאיצָאסַא עכעלדליב יד ןיא ןליפ ךיז טזָאל ןכַאז

 רענעבירשעג-טינ א וצ טרָאװרָאפ, ןיא .ןשזַאמיא יד ןופ קיטסַאטנַאפ-םולח
 ,םיריידנואוו ןוא סהשעמ יד ןגעוו רעקיטש טלייצרעד ךוב ןטשרע ןיא ,?עייּפָאּפע
 "טרָאװ רעדעיק ."ליומ סנעדייז; ןופ טרעהעגנָא טייהרעניילק ךיז טָאה רע סָאװ
 רעדנואוו טימ ןטכיולעג טלָאמעד טָאה; ,רעקיטש טלייצרעד ,תוישעמ יד ןופ
 .זיּפש עטילגעגנָא ןַא יו דייוועגניא ןיא ןטינשעגניירַא ךיז ןוא קיטייוו ןוא
 רעד ןופ רעדיל ןופ גנומערופסיוא רעד ןיא ,ןשזַאמיא ןוא רעדליב יד ןיא
 "קיטייוו רעד ןוא רעדנואווק רעד טבעוװרַאפ ןענייז ,ללכב *טפַאשדנַאל רעשידיי,
 רעשידיי קורדסיוא וצ גנומערופסיוא רעד ןיא טמוק סע .תוישעמ עשידיי ןופ
 ענעדיישרַאפ ןוא לגניא-רדח ןשידיי ַא ןופ ןעגנולעטשרָאפ-שמוח ,רָאלקלָאפ
 -רעדנואוו ןוא קערש טימ םורַא ןשיאיוג ןוא ןשידיי ןיא ןעזעג ןכַאז ערעדנַא

 : םייה רעטלַא רעד ןיא דניק ןשידיי ןופ גנופַאג

 .טכַאנײב ,גָאטײב שיגרעטצגיפ עבלעז יד

 טכטרט עצנַאג יד ,רעײלש רעד ,ּפעלש יד

 .טערש ןופ טבעװעגסיא זיא

 ,סעלש טפ ןא ,םידש ןופ טכַאװַאב

 .טעה ןפ ןטא םימלצ ןופ

 . רעמיוב יד ךָאנ ןפיל סע -- ףיול ךיא

 רמוכ רעטעפ ַא ,ענָאנ עגנַאל ַא

 שימעגידליװ ַא יט םימלצ ןוא

 ,שיגרעטבגיפ ןוס טא סגקלָאט ךיורײװ ןופ

 ןרעטמַאל7 ןײמ ויא טבכיל סָאד

 רעדײא ךָאג טטנגַאצעגסױטא טָאה

 ןרעטש ןזיװַאב ךיז ןבָאה סט

 .רדח ןופ ךַאד ןרעביא

 ןָאלט ןרעטש יד טרעהעג בָאה ךיא

 ןרָאי עשלגניא ןצטײרד עגײמ ףיױוא

 ןגָאװ רעײז ףיוא ףיורט ןיב ךיא

 .ןרח ןײק ןבלעי ןצ ןפָאלטנַא ןוא

 (17 .ז ,"טּפַאשדנַאל עשידיי,)

 םעד ןיא טייקיטציא ןופ רעטקַארַאכ ריא טגירק לָאמַא ןופ גנובעלרעביא יד

 סע יװ ,ףָאלש ַא ןיא יו רעדָא סנַארט ַא ןיא יװ ,יינספיוא ןריא ןעמוקפיוא

 : ןימ םעד ןופ דיל ַא עקַאט טסייה
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 ּפָארַא פעק יד טימ ןעײטש רעמייב יד
 ןגילפ ענירג -הא-לעג א סעקשַארומ א
 טגָאנעגסױא ןענײז רעטעלב יד ןטײז עלַא ןופ ײז ןלַאּפַאב
 טגָאיעגנַא ןבָאה טשָארק סעטַאשט עגײלס ווא
 .גָאט ןופ ץָארּפש ןפױא ןטרַאװ ןוא טנװַא ןטעּפש ןיא
 .דלַאװ רעלעקנוט ןא רעטלמירדעגנײא ןַא זיא סָאד
 קעה עקידנעקנַאלב ןוא דרעב עטיור טימ ךעלעוג ײװצ
 טלַאק זיא דרעפ יד ןופ ערַאּפ יד ןטָאש ןיא ךיז ןטלַאהַאב
 קערש ןופ יולב א ןיורב ןענייז ןפיל ענײמ ןוא
 רעהעג ןײמ ןא ךַאװ ןבײלב ןגױא עדײב רָאנ
 .רערט רעֶקיִדנלַאְּפ רעדעי וצ טציּפשעגנַא זא
 טיוה עקידנעירב יד טקיװצ םולח רעד
 טירט עקידנּפַאגט טימ ,ךעלעיוג עדייב ןוא
 -- טיוט ופ קעה יד טימ רעטנענ ןוא רעטנענ וטמוק
 .טיועקַא םעד ןפ רעביא ןעניר ןגיוא יד
 .ףיױא טײקליטש עצנַאג יד טסײר םעטָא רעײז ןוא
 .ףיול ךיא יװ ךיא רעה למירד ןפיט ןיא

 -ןַאפ יד ,גנוריּפש רעד ןופ טייקפרַאש יד .,דיל שידיי-ףיט ַא זיא סָאד
 םולח, ַא ןופ יװ רָאנ עקַאט ןענייז ןלַאטעד יד ןופ טייקידוועעזנָא עשיטסַאט
 טדער סע שטָאכ דיל ןברוח ַא זיא סע .'טיוה עקידנעירב יד טקיוװצ סָאװ
 ןגעו טינ ?ףָאלש, דיל סָאד זיא ללכב .ןברוח ןגעוו דיל םעד ןיא טינ ךיז
 בָאה'כ ,רעלענָאיצידַארט רעד זיא סע .אפוג "סעּפעק רעד זיא סע רָאנ ,סעּפע
 טצָאּפ ןשידיי ַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,דחּפ רעשידיי ,רעשיסַאלק טגָאזעג טינ ריש
 עשיטסירעטקַארַאכ יד ךיז ןיא טָאה דליב סָאד ןוא גנובעלרעביא יד ."םולח וצ;
 ,םולח ַא ןופ טייקטלקיוװרַאפ עשילָאבמיס-שירָאפַאטעמ

 טבעלעג ןרָאיןברוח יד ןיא טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעשידיי ַא זיא ןעמעלַא ךָאנ

 ןבָאה ןטעָאּפ עטלייצעג זיולב ."ןעוועג טינ עקנילבערט ןיא, ,עקירעמַא ןיא
 -שוריפב ןבעג עקַאט רָאנ ,ןברוח ןגעוו רָאנ טינ ןטכיד טנעקעג טייוו רעד ןופ
 -ייא" יד טימ ןברוח םעד ןעז ,ןעגנואעז-ןברוח ןֹוא ןעגנובעלרעביא-ןברוח עקיד
 ןוא ןייז טינ ןרעקיטש ייב ןלָאז רעדיל-ןברוח לָאצ יד ןיילק יװ ."ןגיוא ענעג
 רעסױרג-וויטַאטיטנַאװק רעד ןיא ןעמענרַאפ טינ ןלָאז ייז ץַאלּפ ַא ןדײשַאב יו
 טימ ייר רעטשרע רעד ןיא סיוא ךיז ייז ןענעכייצ ,רוטַארעטיל-ןברוח רעשידיי
 ,ןעגנובעלרעביא-ןברוח ןוא ןעגנואעז-ןברוח עשיטנעטיוא ןענייז ייז סָאװ ,םעד
 ,"טנורגרעטניה ןשינעצס, םעד רַאפ ןוא "םולח, ןיא ןברוח םעד טעז רע
 ךָאנ ןופ "ןעניאור, עשידיי יד םיא ןעניד "םולחא םעד ןופ ,טגָאזעג סנייטשימ
 ענעגייא, יד טימ ןעזעג טָאה רע סָאװ ,"ןעניאורק ,המחלמ-טעלוו רעטשרע רעד
 ,"ןגיוא
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 ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,דיל ַא רעקיטש טָאה ךוב ןטשרע םעד ןיא ךָאנ
 סָאװ ןוא "ןעניאור, טסייה סָאװ ,המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד רַאפ גנַאל
 :ױזַא ךיז טנעייל

 ןבילבראפ ןמיס ט זיט ןיוה ןופ זַא ןגָאו רעװ טעטיס בױא

 - ןזָאלרעטנורַא טי רעלסעדגגיוט יד הא

 .ןזוײװ יא טגאה רעד ײב ןעמענ םיא עמ טעװ

 | ,ןוָארג עדליוװ ןא סעלידָאב 1סקַאװ סע עז

 .טגַאװ עגעקגוזעגגײא יד יװ ןגײװש טעװ רע ףחא

 .טגַאקַאב טינ ןוא טנַאטַאב ױַא ָאד זיא טרָא סָאד

 .ןעגאראפ םיוב רעדליװ רעד דגיצא זיא'ס ואװ ,טרָאד טָּט

 .ןןעגטטשעג טעב 8 פא ןטיוט ןַא ,ללטש ט ,שיט ַא לָאמַא זיא

 ָאד רעבָא זיא סע .רעקיטש ריאמ ןופ עיפַארגָאיב ןייק טינ ָאד ביירש ךיא
 ןופ טנורגרעטניה םעד ןייטשרַאפ וצ טפלעה'ס לייוו .,ןענכייצרַאפ וצ יאדכ
 טבעלעגרעביא רע טָאה רָאי 10 רעדָא 9 ןופ רעטלע רעד ןיא זַא ,רעדיל ענייז

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא .ןיּפנַא ריעזב דנו-ענ ןשידיי ןצנַאג םעד
 ןופ רעפרעד ןוא טעטש יד רעביא טרעדנַאװעג ,החּפשמ ןייז טימ ,רע טָאה
 ןוא עטרידרַאבמָאב יד ןופ רעטייו ץלַא קידנעפיול ,הנידמ ספעזָאי-ץנַארפ
 "רעדנואוו ןוא ייו; רעד .עיצילַאג -חרזמ ןיא ךעלטעטש עשידיי עטרימָארגָאּפ
 ,ןבילברַאפ םיא ןיא ואוו-ץעגרע אמתסמ זיא געװ-רעדנַאװ םער ןופ

 ענעי ןופ עמעט רעד ףיוא רעדיל ןייק טינ טעמכ טָאה רעקיטש שטָאכ רעבָא

 געוו-תולג םענעי ןופ ןעגנובעלרעביא יד טימ זיולב ןעמ ןעק ,ןרָאי-רעדנַאוװ

 ןליפַא ,"טלַאװעג ןרעטסניפא םעד ,"טייקנעגיוצעגנָא עקידנואוו; יד ןרעלקרעד

 רעדיל ענייז ןופ ןעמטיר יד ןוא ןשזַאמיא יד .רעדיל ןברוח-טינ ענייז ןופ

 רעייז, טימ ,"טלַאװעג ןרעטסניפ, רעייז טימ סיוא קידנעטש טעמכ ךיז ןענעכייצ
 -רַאפ טגנערב סָאװ ,טניו ןקידרעטעמש" רעייז טימ ,"םַאלּפ ןקידלקנערּפש
 ,"דרָאמ טעשטיר סָאװ ןוא גנוטסיוו

 ַא יו, ןפױלטנַא ןלעװ וצ םיא טביירט סָאװ דחּפ רעד ,שזַאזייפ-ןברוח רעד
 ןופ ןדלַאפ יד ןיא, ןטלַאהַאבסיױוא ךיז ןוא "טירט עקידלדניווש טימ עקשַארומ
 רעדיל יד ןיא ,ךוב ןטשרע ןייז ןופ רעדיל יד ןיא ָאד ןיוש ןענייז ?טינַארג
 סָאװ ,ךוב ןטייווצ ןופ רעדיל יד ןיא ,ןרָאי רעקיסיירד ןוא רעקיצנַאװצ יד ןופ
 ,ליורג ןופ ,דחּפ ןופ ליפעג סָאד זיא ,ןברוח םעד ךָאנ ןופ ןעמַאטש עטסרעמ יד
 -מָאק יד ןיא קורדסיוא םוצ רעפרַאש טמוק ןוא טקעריד רעמ ,גנַאגרעטנוא ןופ
 ,ןרָאּפַאטעמ עטרירטנעצנָאק ןוא עטריצילּפ

 טימ סיוא לָאמוצ ןכערב ךוב ןטייווצ ןופ רעדיל עטסעב יד ןיא רעדליב יד
 יװ ױזַא ,"ןרעטיוועג ןוא ןסקַאלש עקידנדיינש, יװ ,חוכ-סגנודנעלרַאפ ַא סעּפע
 סרעקיטש ןופ ענייא ,"ריל גינעק רעשידיי רעד --- טסברַאה רעד, דיל םעד ןיא

 :רעדיל עטסעב
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 ,גנאטרעטעלב ןקידרעסַאלּפ ןיא טבראטש טסברַאה רעד

 גרַאב ןופ זָארג ןטעשזירגעגּפא ןיא

 .ןגױה עגרעטומלרעפ סלגיױפ ןיִא טט

 -- ןרעטיצ רעבלעק עטסעלפעג יד

 ןרעטיװעג ןוט ןסלַאלש עקידנדיײגש

 ןגיבעגנײא ןלעפ ערעײז ןבָאה

 .טסברַאטש וד .טסײװ למיה רעסקידלשירט רעד

 ךעטש עמורק טימ טלַאּפ ןגער רעזייב רעד
 ךערפ ַא טימ ועיָאװ ןטניװ טא
 . רעטכעלעג

 זיא םייה רעד ןיא למיה רעד
 .תומש עטלַא יװ טעװעסַאילבעגּפָא ןוא טקילפעצ
 ןגעמרַאּפ טרָאּפשעגּפָא סָאד
 .ןגער םענופ רעװַאשז ןיא טקנעטשעגנייא טרעװ
 טָאה סָאװ טסברַאה רעד זיא סָאד
 עסיורג יד ,ףרָאד סָאד ,דלעפ סָאד טלַאװעג טימ ןעגנואװצַאב

 טָאטט
 -- רַאוטָארט ןפ ןײטש ןוא םײל ווא זָארג וא
 .רעצ ןיא טליהעגנײא ,רעירט ןיא ןָאטעגנָא
 טכירק א טכײרּפ וא טכיײק סָאװ טסברַאה רעד זיא סָאד

 ריפ עלַא ףױא
 .ריטַאס ַא יװ רעטכעלעג טציּפשרַאפ ַא טימ טכַאל א

 עטצעל יד זיא שירעטיוועג-זייב ןוא ?טלַאוװעג טימ ןעגנואווצַאב, רעמ ךָאנ

 :דיל םעד ןופ עפָארטפ

 ריל גיגעק רעשידײ רעד יװ טסברַאה רעד זיט טציא

 סרעטכַאט ךיז רַאפ סעטַאמש ןיט ןוא סעכַאל ןיא טרַאװ סָאט

 .רימ

 ,רעיורט ןוט לגָאװ ליפוצ ןפ טסילפעצ ,דרָאב ענעיױרטש ןײיז

 .טניװ ןיא ןא למיה ןיא זַָארג עטיבטמ סָאד יװ טרעטַאלפ

 רעיוט ןטלגיררַאפ םײב רעיױרגזײרג 8 טײטש רע

 .ךֹגיִה ןײז ןעװעג זיט סָאװ ןרעקעּפשרעדיװ רעד ןופ

 סעװַאס ײב יװ עטצַאלגרַאּפ וט ערַאטש ןגיופ טימ

 .תוומה ךאלמ ןפיוא טסברַאה רעד יװ רע טרַאװ
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 -טּפיוה רעד זיא סָאד .תומה-ךַאלמ ןפיוא טרַאוו סָאװ ,טסברַאה זיא טציא
 ,רעמ רעדָא ,רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנַא עטצעל יד רַאפ עיזעָאּפ סרעקיטש ןופ ןָאט

 ןעוו דניצַאק זַא וצ רע טגָאז ,"הדע רעד טימ/ טסייה סָאװ ,דיל ַא ןיא שטָאכ
 -תנידמ ןופ םוקפיוא םעד דובכל הריש יד אמתסמ טניימעג) "הריש ןעגניז עלַא
 ָאי אקוד רע טרעטשרַאפ -- "ןרעטשרַאפ טינ החמש יד; רע טעװ ,(לארשי
 ,םיתש תחַא יוװ ,"הריש; ַאזַא ןיא רעפעגמוא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,החמש יד

 ."םילשורי ןייק ץולח ַא טייג ,םיתש תחַא

 -טינ ַא/ זַא ,דיל ןטנָאמרעד םעד ןיא חיטבמ ןליפַא זיא רע שטָאכ ןוא

 רע טעװ ,"ןעיירשעגסיוא עקידנעשיל וצ ,ןצַאט וצ ןוא ןקיוּפ וצ רעטניואוועג
 רעד טימ הריש ןעגניז ןוא ןרערט לסיב ןייז טימ ןגרַאװ ךיז ןוא ןטלַאהַאב;
 סָאד ןעוו זיולב ,ןטלעז טגניז ןוא טינ טרָאװ ןייק רע טלַאה ,"הדע רעצנַאג

 "הדע רעצנַאג רעד טימ הריש; ,םיא טזָאלרַאפ ליפעג עשירעלטסניק

 ןופ טייקכעלקריוו עלַאּפָארטסַאטַאק יד זיולב רעדיל ענייז ןיא ןָא טמענ רע

 ײלרעלַא יד ,ןעיירעטסיירט עלַא יד ןעמעננָא טינ רעבָא ןעק רע .ןברוח םעד
 -טסָארּפ ןוא סעיצַאקיפיטסימ עשיגָאלָאכיסּפַארַאּפ ,סעיצַאלוקעּפס עשיזיפַאטעמ
 עסיוועג עכלעוו טימ ,סעיצַארעטילא "עשיו-שא, ענטעדנַאט-שירַארעטיל עטושּפ

 םע ןייז רַאפ "ןגעוו סטָאג ןקיטכערַאב; קר ןליוװ ,ןטעָאּפ עשידיי עקידנריפ
 | ,הלוגס

 רעצנַאג רעד טימ הריש ןעגניז ןענעק טינ רעדָא ,ןלעװ טינ סָאד ,תמא
 -רַאפ רעשידיחי רעלַאטָאט ןופ געוו ןפיוא דיל סרעקיטש קעװַא טפָא טריפ הדע
 עשידיי ךס ַא ןופ רקש ןקידרעטייה םעד ןופ רעבָא םיא טיהרַאפ סע .גנולפייווצ
 ענעגיוטשעג-טינ ןופ ,תיז ןמש ןופ םיא טיהרַאפ -- טייצ רעזדנוא ןיא רעדיל
 לארשי חצנ ןשירָאטַאגילבָא םעד ןופ ןוא "ס'ומחנ, עשלַאפ ןופ ,סעילידיא-רבע

 ,רקשי אל

 םזיגַארט םעד ךיז ןיא ןגָאמרַאפ סעמעט עשידיי ףיוא רעדיל סרעקיטש
 ךָאנ טָאה סע סָאװ ןוא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ -- ןלַאפרַאפ זיא'ס זַא ,ןסיוו ןופ

 ןייק ןוא ןייז טינ לָאמנייק ןיוש טעװ ,ךיור ןטימ קעװַא זיא --- ןייז טנעקעג
 ןטייברַאפ רעדָא ןקיטיגרַאפ טינ ןעק עיצַאקיפיטסימ רעדָא עיצַאזילַאנָאיצַאר םוש

 .ןריולרַאפ קיבײא ףיוא דיי סלַא טָאה רע סָאװ סָאד

 -סיוא םוצ טמוק יז יװ ,טלעוו רעשידיי רעטלַא רעד וצ תוכייש סרעקיטש

 -געלַאװיבמַא ןַא ,ענעטלָאּפשעג ַא ,עשיטסילַאוד ַא זיא ,רעדיל ענייז ןיא קורד
 ןיא זיא יז יו ןעקנעדעג וצ טינ ריא ןופ טייוו גונעג טינ ךָאנ זיא רע .עט

 רעד זיא סָאד ןּפיל יד ףיוא ךָאנ םיא טגיל םעט ריא .ןעוועג ןתמא רעד

 טייקכעלקריו רעשימייה רעד וצ גנואיצַאב ןייז ןיא טנעמָאמ רעשיטסילַאער

 ."ןעוועג זיא לָאמַא; םעד וצ ןוא

 טינ סָאד -- רעשיטנַאמָאר ןוא רעלַאטַאפ רעד זיא טנעמַָאמ רעטייווצ רעד

 ןדניברַאפ סָאװ ,ןליפעג ןוא ןעגנורַאפרעד ,ןכַאז ײלרעלַא יד ןסעגרַאפ ןענעק
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 ןיא ,סיוא ךיז טקירד רע יוװ ,םיא ןטלַאה ,?טפַאשדנַאל רעשידייא רעד טימ םיא
 ,"גגַאװצ רעזייב, ַא

 יג
 ןיבר רעניטערטס ןופ טוט ןפיוא עיגעלע יד

 קיריל רעדָא קיריל רעשידיי רעקיזָאד רעד ןופ רעטסומ ַא ןוא ליּפשיײב ַא
 רעניטערטס ןופ טיוט ןפיוא עיגעלע יד, זיא ןועקיטש ייב ןוויטָאמ עשידיי ףיוא
 טימ טרעוו סע שטָאכ ןוא 1945 ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא ?עיגעלע; יד "ןיבר
 ,דיל-ןברוח ַא ךָאד סָאד זיא ,ןברוח רעד טנָאמרעד טינ טרָאװ ןייק

 -עמ ןוא ןעגנוריוורעזבָא ןופ טייק ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ?עיגעלע; יד
 בר רעדָא יבר רעד ,ןיבר רעניטערטס םעד ןופ היול רעד ייב ןעגנוריטיד
 ףיוא טרעוו "?עיגעלע, רעד ןופ ןלייט ריפ יד ןיא .עקרעביוב לטעטש ןייז ןופ
 םוצ תוכייש רעד ןופ טײקלעּפָאט יד טרעדלישעג ןפוא ןשיריל-שיטַאמַארד ַא
 וצ ןוא טדמערפענּפָא ןרָאי ליפ ױזַא ןיוש רע זיא ריא ןופ סָאװ ,טלעוו סניבר
 ?טרַאגעג ...ןרָאי ליפ, ןיילַא קידנעסיוו טינ טָאה רע רעכלעוו

 ; ןילַא ךיז וצ גנודנעוו רעשיטַאמַארד ַא טימ ןָא ךיז טבייה דיל סָאד

 טרַאשעגּפָא לטײש סָאד טגָארט יז סָאװ ךיד טרַא סָאװ
 ?ךוטרַאפ ןטימ ךיז זָאנ עטױר יד טשיװ ןוא
 טראה הא ףײטש ןרָא ןיא טגיל יבר רעד
 ?ךיד טרַא סָאװ -- גנַאב ןוא גנַאל ןענײװ רעדניס ענַײז טא
 ןיב ךיא  :טסגָאז וד ?טכַארבעג רעהַא ָאד ךיד טָאה רעװ
 ןטָאש םענעטעמַאס ןײד ןיא ןעגנַאגעגמורַא
 ןיֿפש רעד ןופ ץכעבעװ ןיא ךיז טרעטנָאלּפרַאּפ ךָאנרעד
 ןטָארד עקידעכעטש טימ געװ ןײד טמַאצעגּפָא טסָאה וד רא
 .טרַאגעג ,טרַאװעג רָאי ליפיוזַא בָאה ךיא
 -- ןגױא עדלימ עגײד ןופ טסַאילב וסַאלב טא
 ,טרַאה א ףײטש ,ןגיוצעגסיוא ןטסגיל טציא
 .יןגיױצרַאּפ עשעקעב רעגעטעמַאס ןײד טימ ןורָא רעד
 טקילפעצ ןיא לכיטנרעטש סָאד סָאװ ךיד טרַא סָאװ
 ?ךוטרַאֿפ ןטמילבעג סגיציבר רעד ףיוא ןלַאֿפ ןקעלפ עלעסנוט א
 -- ףירוצ ָאד ןעמוק רעמ טפרַאדַאב טינ ןצנַאגניא טסָאה ןד
 ךיד טרַא סָאװ ,ןוש ןעמוקעג טזיב וד זַא חא

 ןדיינש, ַא זיב ,קיטייו זיב ָאי רעבָא םיא ןוַא "ןקעלפ עלעקנוט, יד
 ; םיא ןופ *זײװנעסַאּפ

 ןרָאי עגײמ עלַא טנַאטשעג ןיב ךיא
 ,ךַאד ןײד ןופ ןטָאש םוצ טריפ סָאװ ,דַאילש סַאב
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 ףרָאי קיצרעפ א ײװצ ןפ ףוס םַאב ,טציא ןוא
 .ךַאד ןײד רעביא םיײל לדיר ַא ךיא ףרַאװ
 רעדניק ןוא ךעלקיגײא ענײד טימ ײטש ךיא
 .ררע רעטרעטשעצ ווא רעטרערטרַאפ רעד ףױא
 רעדניק הא ךעלקינײא יד ןָא םיק טריר סָאװ טניװ רעד
 .דרע רעד ףױא ךימ טפרַאװ ןוא זײװגעסַאּפ רימ ןופ טדירש

 ,ןטָארד עקיכעטש טימ טמַאצעגּפָא; זיא רע זַא ,תמא םעד טסייוו רע תעב
 ךיז לָאז רע זַא ,ןפלעה טינ ןלעװ סונמשִָא ןוא ןלעטשנָא עמורפ םוש ןייק זַא
 רעבָא רע טסייוו ,"ןיּפש רעד ןופ ץכעבעוו רעד ןופ ןרעטנָאלּפסױא; ןענעק ןעוו
 :קידנעטש טעװ רע זַא

 גנַאװצ רעזײב ןיײד ןופ ןטָאש םניא ןײגמורַא

 לעצ רעלכוט רעד ןפ רעכעל יד ךרוד ןוא

 .גנַָאזעג ןטעטַארגרַאפ םוצ רעּפַארד ךיז

 ןעקנעש רימ וטסעװ ?ןענָאמ ריד ײב סָאד ךיא לעװ

 ?טכיל ןטרעלקרַאפ ןײד ןפ ףײרטש ןטרעצעגסיוא ןֶא

 ,ןעקנעב ןס ווא ןטרַאװ ןופ טלַא ןוא יורג ןרעװ לעװיכ

 .טכיזעג ןײמ ףיוא דרָאב ןײד טעװ ןסקַאװ זיב

 רעטילּפש עטפרַאשעגנָא ןרעטש יד ןופ ןטלַאּפש טסעװ

 ,טכירעגמוא ןוא ליטש ןקָאנ ןײמ ףיוא ופרַאװ ווא

 רעדילג עטמעלקרַאפ טימ ןטרַאװ לעװ ךיא ןוא

 ;ג 87 ןטרַאװ -- ןגױא עטמעשרַאפ ןא

 גנַאועג פ לּפעג םעד ןעציױלקפיױט לָאז ןז יד

 .גנָאװצ רעזײב ןײד ןפ ןעײרפַאב ךימ ראט

 יווק זיא "לַאפרעדַאנַאפ ןופ הללק, יד ואוו ,"זָארגדליװ, עמעָאּפ יד ךיוא

 עפרַאש עייר ַא ןיא טרעו סע ואוו ,"תפצ, דיל סָאד ,"לַארטש רעקידיינש ַא

 רעשידיי-טלַא רעד ןופ ןעזסיוא רעשיזיפ ןוא טסייג רעד ןבעגעגרעביא רעדליב

 יייטש? ריא טימ ,"ףױרַא ,ףױרַא ןריפ, סָאװ ,"ּפערט טנזיוט; עריא טימ טָאטש

 זיא ץלַא ואוו ןוא "רעדינ ןייק ָאטינ, זיא סע ואוו ,"בעוועג ןקיפוס ןיא םענרענ

 עינָאריא ואוו ,"ןדרי רעקידנלַארטש;, רעד דיל סָאד ,"רודיס ןיא טייטש סע יו;

 טימ טשימעגסיוא זיא "ןדרַאבמָאל עשיטָאטשסיױרג יד רעביא, עריטַאס ןוא

 םענעדלָאגניג ןיא טלַאש ןדרי ןופ רעסַאװ עקידנלַארטש סָאד, יוװ גנואעז רעד

 טגָאלק טיילפ יד; יו הרוש עשידָאלעמ ,עליטבוס ַאזַא טגָאמרַאפ סָאװ ןוא ?ןייש

 ---רעדיל *טפַאשדנַאל עשידיי; ערעדנַא יד ןיא ןוא ,"טייגרַאפ ןוז יד ןעוו רעטיול

 עקיטסייג ןופ "רעטילּפש ןטפרַאשעגנָאא םענעגייא םעד יירטעג רעקיטש זיא

 ןשידי םענרעדָאמ ַא ןופ ןטקילפנָאק-המשנ עשיטַאמַארד ןוא ןדנַאנַארעדיװ
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 שממ ,קיטפַאהלױרג ךיוא רָאנ טגַאװעג רָאנ טינ רעדיל יד ןיא זיא רע .טעָאּפ
 "סרעביב יוװ ןענייו סָאװ םיאיבנ,; יד וצ טינ טרעהעג רע שטָאכ ,לַאטורב
 ןלַאטָאט ןופ דליב ַא זיא "םולח ןיא שטנעמ, םוצ טמוק סָאװ ,דליב סָאד

 רעביא סעטסיו עשיטסילַאערוס עקידמיואמ ןופ דליב ַא ,ןברוח ןשימסָאק
 ,?ףלח, ַא יו טגנעה סָאװ ,הנבל ַא ןופ "ןלַארטש עטקיטשעצ; ןלַאפ סע עכלעוו

 "םולח ןיא שטנעמ; רעד ."דלַאװעג ןעיירש ןרעטש יד, עכלעוו רעביא ןוא
 ,טגָאזעג סנייטשמ קיטש ַא ,תעגושמ-ןברוח קיטש ַא ךיוא ךעלטנגייא זיא
 ;?טפַאשדנַאל עשידיי;

 .ןילַא ךיז וצ טכא?7 םולח יא שטנעמ רעד

 .טכַאג םיִג זיא סע ,גָאט טינ זיט סע

 ?טכַארטעגסױא ךימ טָאה רעװ

 .ןײװעג ןיט רעבירא טײג רעטכעלעג

 ?ןײג רעטײװ יצ ,ןײטש ןבײלב ַאד ךיט לָאז

 .טגעה עגײמ ןעגײז סעשטרָאט רעדצײב

 .ןײצ עגײמ ןענײז סירעט'ילג

 םיהא םוט ךיז טרעק םולח ןיא שטנעמ רעד

 ףעלש ךיא .ןײלא ךיז ןצ טרער ןט

 פערטלדגיװש ךרוד ,ךיז ןֿפמוז ךרוד

 בעוװעגניּפש א סעטשזעטסנרעטש ךרור

 ,םײיל םעגירגלמיש ןא יולבלמיה ךרוד

 ןטײב עמורקס
 ,םוטש ןרַאטש
 ןטײכַאטש ףיוא
 םולב יד טליופ
 רעגניצ ענירג טימ
 ףיד ווא לָאמש
 רעגניפ יד יװ
 .ןיפש ַא ןופ

 (,5 .א ,50 .ז)

 ןעק ןעמ .דיִל שיטַאמָאטּפמיס ַא יװ ,דיל שילָאבמיס ַא ױזַא טינ זיא סע
 דיל סָאד ןפַאש ןופ סעצָארּפ ןיא סנטסקיצניװ ןוא ןברוח ןגעוו ?ןטכיד, טינ
 סָאװ ,ךַאז ןייק טינ טעָאּפ ןשידיי ַא רַאפ זיא ןברוח רעד .ןרעו עגושמ טינ
 ,ןפוא ןשיגָאל ןוא ןרָאלק ַא ףיוא ןעמענַאב ךיז טזָאל

 ,גנובעלרעביא-ןברוח ַא טַאהעג שוריפב טָאה רעטכיד רעשידיי ַא ביוא
 -בערט ןיא, זיא רע זַא ןייז וליפַא לָאז ,גנואעז-ןברוח ַא רעדָא ,םולח-ןברוח ַא
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 -יטש ,ןברוח קיטש ַא ןרָאװעג ןײלַא השעמ תעשב רע זיא ,"ןעוועג טינ עקניל
 ןוא רע טעז םולח ןיא .ןברוח ןיא שטנעמ רעד זיא "םולח ןיא שטנעמ, סרעק
 -םעדיזיב-דרע-רעד ןופ יד ,םייה ענערָאװעג-בורח יד רָאװ רעד ףיוא יו טליפ
 .?טפַאשדנַאל עשידייא עטרעקעגרעביא ,"ןטפַאשרעה עשילמיה? עלַא טימ ,למיה

 ; סיוא רע טפור םולח:ןברוח ןייז ןופ ףיוא ךיז ?טּפַאכ; רע ןעוו זַא שודיח ַא זיא

 ףָאלש יו סיז
 ףומ רעדזדווט ןופ טכַאג יד ןײז טעװ

 לַארטש רעטקידודיגש ַא יװ טא
 .לַאפרעדנַארַאֿפ ןופ הללק יד

 תורות רפס ןופ ןטעצמרַאֿפ ףיוא םתהיתוא יד

 תורוגמ עקירעיטנזױט עטמַאלפעצ יװ ןעילג ןלעװ
 ןעײרבַאב זדנוא ןא

 ...ןיזילכ ןקידנַארב סמיאנוש ןופ

 (,ל .א ,94 .ז ,זָארגרליװ)

 -ַאנ ןייק ןופ טינ רעכיז .ןריפסיוא ענױזַא וצ ןעמוק טינ ןעמ רָאט רשפא
 םעד ןרילרַאפ וצ טינ טרעשַאב רעבָא זיא ןדעי טינ .קוק ?ןשיטסימויק,-לַאנָאיצ
 וצ הכוז קיווייל יו זיא רעדעי טינ ,ןברוח ןלַאטָאט ןופ טכיזעגנָא ןיא ןוחטב
 ןקוקרַאפ סָאװ ,רעטכיד ענעפורַאב רעקינייו ייב .םוקמוא ןיא םוקפיוא ןעז
 .שלַאפ שוריפב "ומחנ, רעד סױרַא טמוק ,רעטכיד עלַאנָאיצַאנ עסיורג ףיוא ךיז
 ךילצניק ךיז ןוואורּפ ייז סָאװ רָאנ ,ןרַאנּפָא ןצימע ןסיוא ןענייז ייז סָאװ טינ
 ןופ רשפא ךיז טמענ סע .ליפעג ןשיטסימיטּפָא קידרעטייה ַא ןיא ןטעברַאנײרַא
 ןענעק טינ ןופ ,תמא םעד ןגָאז ןילַא ךיז ןענעק טינ ןופ ,תונדחּפ רעקיטסייג

 ,.לרוג םענעגייא טימ גיוא ףיוא גיוא ןביילב

 רעטכיד ןשידיי ַא ןופ ףורּפָא רעשירָאטַאגילבָא ןַא יו ,דיל-ןברוח סָאד

 ןופ טקַא ןַא יװ ,ןטייצ עלַא ןופ עידעגַארט רעשידיי רעטסערג רעד ףיוא
 טנעקעג טָאה ןעמ יװ .ןטימעגסיוא טינ רעקיטש ךיוא טָאה ,תולבא רעכעלטנפנע
 ,שיטצָאּפ רָאנ טינ ךַאװש רעייז ןרעקיטש ייב רעדיל ענױזַא ןענייז ,ןטרַאװרעד

 :שירָאטער טושּפ ןליפַא רָאנ

 טגפיהרעטײש ןעגטילימ טלעטשעגפיוא ןבָאה יז

 ,רעטרע (3,7) ןעגילימ ףיױוא

 רעטרעװ א סנַאה

 עדליהנורב והא דירפגיז

 .עדלימ יד ךעלעפעש יד טנערברַאפ ןוא

 ,(? ןסייה דיל ַאזַא טעװ ןעד יװ) "סנפיוהרעטיישא טסייה סָאװ ,דיל סָאד

 -ַאמטוג; רעכעלטעג ןימ ַא טימ ,טסיירט "רעקימַאלפ, ַא טימ ךיז טקידנערַאפ

 :?עדלימ יד ךעלעפעש; עטנערברַאפ יד ראפ "גנוכ
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 ,טֿפַאזעגנַא ןרערט טימ זיא למיה רעד
 ,רעטײא ןוא טולב טימ טּפַאזעגנָא זיא דרע יד
 טּפַאלקעגסױא ןבָאה ײז סָאװ ,סגפיהרעטײש יד ךופ
 ,רעטײל עקידנעמַאלּפ א ךיײח רעד ןיא טצָארּפש

 -עג טָאה קסילערטס ןעוו, דיל סָאד ןיא טייקערקירּפ ןימ רעדנַא ןַא ןופ
 טימ הריש, ןָאט-גניז ַא טלָאװרַאפ ךיז ןרעקיטש טָאה ,ךיל םעד ןיא ."טנערב
 -ַאריּפסניא רעטכע רַאפ ןעמַארג עגנירג ןעמונעגנָא טָאה ןוא "הדע רעצנַאג רעד
 ןכַאמ וצ אמתסמ ,עזָארּפ ןיא טרָאװריפ ַא טימ טנרָאװַאב זיא ךיל סָאד ,עיצ
 המחלמ-טלעו רעטשרפש רעד רַאפ רָאי ַא םורָאק :רעטביולגַאב ?עיזעָאּפ, יד
 ןופ ליימ עכעלטע ,לטעטש עשיצילַאג סָאד ,קסילערטס-טלַא ץנַאג טעמכ זיא
 ןבָאה ,קעװַא ליימ רָאּפ ַא ,קירעביוב ןופ ןדיי ךס ַא .רעייפ ןטימ קעװַא גרעבמעל
 ענעי ןשיווצ .ןענעק ןלעװ ייז ןעמעוו ןוא סָאװ ,ןעװעטַארּפָא טזָאלעגיױרַא ךיז
 -ַאפ ןופ חנ עדייז ןיימ ןעוועג ךיוא זיא (.ט .א -- גנוכיירטשרעטנוא ןיימ) םירובג
 ,עיזעָאּפ יד ןָא ךיילג ךיז טבייה עיפַארגָאעג ןוא עזָארּפ רעד ךָאנ ."טעג

 ןטיירב א ןעניוועג רעטכיד ַא רַאפ ןעק סָאװ ,?עיזעָאּפ, טרָאס א זיא סָאד
 ַא ייז ןענעק ךעלנייוועג סָאװ ,טײלסדנַאל ןשיװצ סרעדנוזַאב ,רערערַאפ םלוע
 ןיא טגיל דיל ןצנַאג םעד ןופ עקנישזָאר יד .ןעמענ טינ ןיירַא ליומ ןיא דיל
 יד ליו יִז יצ ,ןדייז םעד טרעפטנע עבָאב יד רעכלעוו ןיא ,עפָארטס רעד
 ,טעװעטַארעגּפָא ןבָאה "םירובג, רענַאקירעביוב יד סָאװ ,םיפרשנ רעקסילערטס
 -ירעביוב רעד ןיא ןריטּפָא ייז לָאז ןעמ רעדָא ,בוטש ןיא ךיז וצ ןעמעננײרַא
 :לוש רענַאק

 ןגיװשעג טָאה עבטב יר

 רעמ סיגנ הא עגר 8

 טגעמיד 8 ןא ךיז טָאהיס ןא

 .רערט 8 סריט טלדגַאטרַאּפ

 סע ידכ ,רעמ טינ ןוא עגר ַא טגייווש עבָאב יד ואוו ,עפָארטס עקיזָאד יד
 רענַאקירעמַא רעד יװ זיא ,רערט ַא סריא ןעלדנַאװרַאפ טנעמיד ַא ןיא ךיז לָאז
 -סיוא ןלעוװ ייז זַא ,טסואוועג יו ןבָאה תורוש יד .?סדריָאװ רָאפ טויק וט, טגָאז
 "טעסקוס, ןרעכיז םעד רַאפ ָאװַארב טשטַאּפעג ןײלַא ךיז עטגיילעגפיוא ןוא ןעמענ
 זַא ,ביולג ךיא .ןכַאמ ןלעװ ייז סָאװ קורדנייא ןּכעלשידיי ןרשכ םעד רַאפ ןוא
 ...טעָאּפ ןשידיי ןרַאפ לכשה-רסומ ַא דיל םעד ןיא טגיל ץעגרע

 טימ ןכיילגרַאפ "טנערבעג טָאה קסילערטס ןעווא דיל סָאד יאדכ זיא סע
 ,,ל .א ,33 .ז) ?תֹובָא רבק; ןעמָאנ ןטימ דיל "עבָאב-עדייז, ןרעדנַא סרעקיטש
 טרעדלישעג זיא ןעגנואיצַאב-החּפשמ ןופ ליונק רעצנַאג ַא ואוו ןוא גנולעטש -רָאפ ןוא ליפעג ןטשלעפעג טינ ןופ םתוח-רעקיטש םעד ךיז ףיוא טָאה סָאװ
 ןוא עילידיא-ָאדװעסּפ רעד טָאטשנָא ,םזינַאיסערּפסקע ןלַאטורב טימ טינ ריש
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 טגָאמרַאפ "טנערבעג טָאה קסילערטס ןעוו; ןופ ?םירובג,; עשיטַאמַארדָאלעמ יד

 -רבַאקַאמ ןימ ַא ךָאנ ,תולעמ-גנורעדליש עלַא רעסיוא ,"תובָא-רבק, דיל סָאד

 ,רָאמוה

 .ד

 טנַאה רעקניל רעד טימ

 ךנעלב רעד יװ יוזַא

 ,ורעװטש רעסײה ַא ופ

 טדבעטעג קילב ןײמ זיא

 .ךרע רעײט ףיױא

 ןופ בור סָאד ןַארַאפ ןענייז ?טפַאשדנַאל עשידייא גנולײטּפָא רעד ןיא
 ןוא ןייזטסואווַאב רעשידיי ןייז קורדסיוא םוצ טמוק סע ואוו ,רעדיל סרעקיטש
 סע .,ןימַאמ"ינַא ןַא יו רעמ ךיז טניפעג רעדיל יד ןיא ,ןייזטסואוואברעטנוא
 ,טייקידתונמדק רעשידיי ןימ ַא סעּפע טימ ןכַאז ףיוא ןריגַאער קידלצרָאװ ַא זיא
 םעד ןופ רעדליב יד ןיא סרעדנוזַאב ,"םולח ןיא שטנעמ ַא; דיל םעד ןיא יו
 ןעגייז ןשזַאמיא יד ואוו ,"תפצ, דיל םעד ןיא ; דיל ןופ לייט ןטרעפ ןוא ןטירד

 רעטלע ןגעװ עקידתשלשלש ןוא רעכעל; ןופ ואוו ןוא "עקידרודיס, ענױזַא
 ,רעדיל-?טפַאשדנַאל עשידייי; ערעדנַא ןוא ?ןגעקטנַא רימ ןעמוק סעדייז

 טמוק ?טנַאה רעקניל רעד טימ/, גנולײטּפָא רעד ןופ רעדיוו רעדיל יד ןיא
 ,רעטכיד ןקיטכיװ ןדעי ייב יװ .ָאדערק עשיטעטסע סרעקיטש קורדסיוא םוצ

 ַא סָאד זיא ,תוגרדמ עשיטעטסע עקידנעטיידַאב טכיירגרעד ןײלַא טָאה סָאװ

 ןעייטש גנולײטּפָא רעקיזָאד רעד ןיא רעדיל יד ןעוו וליפַא ,גנוליײטּפָא עקיטכיוו

 ערעדנַא ןופ רעדיל יד יו ךיוה רעשיטעָאּפ רעקיבלעז רעד ףיוא קידנעטש טינ

 .ןעגנולײטּפָא

 וצ ױזַא קורדסיוא םוצ טמוק *טנַאה רעקניל רעד טימ, גנולײטּפָא רעד ןיא

 עסיוועג טימ .ָאדערק רעשיטעטסע סרעקיטש ןופ טייז עוויטַאגענ ,עקניל יד ןגָאז

 "דרעווש רעסייה ַא ןופ דנעלב רעד, יװ ?טדנעוועג, רעדיל יד ןענייז ןעמַאנסיוא

 סָאװ יד ןגעק ,עיזעָאּפ ןופ ןטרָאג םענופ רעברַאדרַאפ ןוא "םילבחמ, יד ןגעק

 "ורט; ,"רעגָאז-רסומ ןוא םיננוקמ עשלַאפ, ,"םיאיבנ עשלַאפ, טפור רעקיטש

 ?סעקישטנַאבַארַאב ןוא סעשטַאב

 םעד ,רעקיטכיר רעדָא ,ָאדערק רעשיטעטסע רעד ןופ טייז עוויטיזָאּפ יד

 לָאצ ַא ןיא טקירדעגסיוא זיא ,עיזעָאּפ רעד ןופ טייקנביוהרעד רעד ןיא ןביולג

 ןפיאק יװ רעדיל עקרַאטש ענױזַא ןיא --- ןעגנולײטּפָא ערעדנַא ןיא רעדיל

 ןקידהענכה-ליטש ַאזַא טימק :גָאז ןכעלפערט םעד טימ "קינלָאר ףסוי ןופ טיוט

 ןגעו ןוא וצ רעדיל יד ןיא ,"טָאג וצ ךָאנ ןעגנַאגעג טינ רענייק זיא טָארט

 יד ןיא .ןטעָאּפ עשידיי-טינ ןוא עשידיי ערעדנַא ןוא ןבייל ינַאמ ,ןױדנַאל ָאשיז
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 -ידמוא ןוא טקעריד ךיוא זיא ,עשיריל-לענָאיצַאמע ,ןטעָאּפ וצ רעדיל עקיזָאד

 ללכב עיזעָאּפ ןופ ןזעו ןוא טרעװ ןפיוא קוק סרעקיטש טקירדעגסיוא טקער
 זיא סָאװ ,"בייל ינַאמ דילרעיורט, םעד ןיא יו ,טרפב עיזעָאּפ רעשידיי ןופ ןוא

 ;ייז ןשיווצ עטסצריק סָאד

 ןײטש רעיורג ווא רעױרט ווא טכַאג
 .ןיגרַאפ ןופ ריל סָאד םענײאניא ןעגניז
 טײװרַאפ דײרּפ יד ןבָאה סגקלָאװ
 .טיײהרעליטש ןענײװ ,ןעגײװ טא
 העש רעטנעציײרד ,רערעטצניפ רעד ןיא טציא;
 ,ָאטינ טימ ָאד קידנעטש רימ ןטייברַאפ
 ,ךרע ןופ בױטש טימ ןרעטש ןופ רעבליז
 ,ררעװש טפ רעװַאשז טימ הנבל ןופ ץסַאילב
 ."םײל טימ טולב סָאד ,עבורט רעד טימ טײל יד
 .םײה רעד ןיא קירוב זיא שײלפ עדימ סָאד

 סָאװטע ןענייז "טנַאה רעקניל רעד טימ, גנוליײטּפָא רעד ןיא רעדיל יד
 ,שימעלָאּפ ,שיטַאמַארגיּפע רעמ ןענייז ייז .שיריל ױזַא טינ טייוו ןוא רעזיול

 ,סעידָארַאּפ ענעפָא ןופ רעטקַארַאכ םעד וליּפַא ןגָארט רָאּפ ַא ןוא שיריטַאס
 ןעגייז סע .(.ל .א 120 .ז ,"דיל, ,לשמל ,עז) ןבירשעגנָא קיצנוק רעייז ךעלכַארּפש

 רעװש זיא סע ןוא טײטַאב ןשיטעָאּפ טסנרע ןופ רעדיל רָאּפ ַא ןַארַאפ רעבָא
 רעקיזָאד רעד ןיא ןעמונעגניירַא יז טָאה רעקיטש סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ
 ,גנולײטּפָא

 לצנתמ לָאמוצ ךיז זיא טעָאּפ רעד ואוו ,רעדיל ןַארַאפ לשמל ןענייז סע
 ןיא ,"הדע רעצנַאג רעד טימ הריש/, ןעגניז טינ ןייז רַאפ ,םזיטעטסע ןייז רַאפ
 ,עינַאריא יא ןַארַאפ זיא "רעטעלב עטלַא; דיל םעד ןיא ,םלוע תרה ןופ טייצ ַא

 םוצ ענימ עטלַאק, ַא "טרָאּפשעגּפָא; טָאה רע זַא ,ןגָאז םעד ןיא קיטייװ יא
 טָאה גיוא; ןייז יװ םעד ךָאנ זַא ןוא "הניחת סעבָאב רעד ןוא רודיס סנדייז
 רע טערט תודוקנ ןוא רעטרעוו עברַאה ןופ סעדורה יד טעלגעגסיוא

 יב ןטא?ג ןסיוא) . . 2 . . . ;

 ,ײמַארַאלַאמ ןַאפעטס ןפ זױה טאב

 ןעגערב םירודיס ןוט ךטגניחת ןעט חט

 ,ןעגעלרעװ ןופ ןפַארטס (רעו (טולמרומ

 רעקידרעירפ ַא ןיא ,תורוש יד ןיא טָאּפשטסבלעז רערעטיב ַא ןַארַאפ זיא סע
 ןקעמש ןגעלפ סָאװ רעטעלב עטלַא יד; קורדסיוא ַאזַא ןעמ טפערט עפָארטס
 עטלַא, יד ןגעוו גנונַאמרעד עקיזָאד יד ."ןקעלפנרערט טימ ןוא קַאבַאט טימ
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 ןיז ןוא ןָאט םעד ןבעג "ןקעלפנרערט, קורדסיוא רעד סרעדנוזַאב ,"רעטעלב
 -רַאפ רעשיטעטסע טימ טינ ןָאט וצ ןעמ טָאה ָאד זַא רָאלק זיא סע ,דיל ןופ

 "ערב םירודיס ןוא תוניחת/ סָאװ ,םעד וצ טליגכיילג ןזָאלצרַאה ןוא טייקנעסיד
 ,"תומוח ירמוש;/ עײנלגָאּפש יד ןופ רענייא ןבָאה טלָאװעג טָאה סָאד יװ ,"ןענ
 רעד ןופ טיײקנסירעגּפָא רעשיגַארט ןופ גנוריזילאער רעקידקָאטיײװ ַא טימ רָאנ
 קסעטָארג רעקיניזטסואווַאב ןַארַאפ זיא סע זַא טגָאזעג ןליפַא טלָאװ ךיא ."הדע;

 ןַא ,רע טלמרומ "ןענערב תוניחת ןוא םירודיס; ןעוו טייצ ןיא סָאװ םעד ןיא
 ןפָארטס; ,רעקיטש יכדרמ ָאשיז ןעמָאנ ןטימ ןדיי רענַאיצילַאג ַא ןופ לקינייא
 ."ןענעלרעוו ןופ

 "טנַאה רעקניל רעד טימ, גנולײטּפָא רעד ןיא רעדיל ערעדנַא ןיא ךיוא

 יװ שירעגָאזנײרַא ןוא שירעגָאז רעמ ייז ןענייז ןעמונעג ןײמעגלַא זיא סָאװ
 ,טעװענַאשעג טינ ,ןײלַא רבחמ רעד ,רע רָאנ ,ערעדנַא רָאנ טינ ןרעוו ,שירעגניז

 : ךיז ןגעוו רע טגָאז ,158 ,ז ,"טסנעּפשעג, דיל םעד ןיא

 ךעטירק ןדליװ ןופ טּפַאז רעגיד רעד
 .טשימ ןטולב ענײמ טפיג םענירג טימ
 ,ךיא טייברַאּפ ץרַאװש ףיוא סײװ ,סטכעלש ףיוא סטוג
 .טשיװעגּפָא ןסיהעג ןײמ טָאה סָאה א
 ןטרָאב ןדמערפ ַא ץא טרעקנַאעג ףיש ןײמ
 .טרעטשעצ זיא -- ןטסַאמ יד יװ -- סַאּפמָאק רעד
 --- ןטרָאג ןײמ ןיא ןעמולב ,רעסַאװ קימיילש ןיא רעקיטשכורב יד
 .ךרע רעד ףױא טָארט רעדעי ןײמ זיא קידניז ןוא
 ןסָארטַאבלַא ןוא חעמ ןופ גנואװש רעסייה רעד
 .סיפ הא טנעה עגײמ ןיא טור טרעװילגרַאּפ
 ןסָארדרַאּפ והא טײקזײב ןפ ײלַא רעד ןיא
 .סואימ ןוא קידנקערש -- טסנעּפשעג ַא יװ ךיא ןיב

 רעדיל ענױזַא ךיוא ,"טנַאה רעקניל רעד טימ, גנולײטּפָא רעד ןיא ןַארַאפ

 סָאד טרָאפ ןיא רבוג רָאנ .טגערפעגּפָא טרעוו עיזעָאּפ ןינע רעצנַאג רעד ואוו
 ?לָאמַא יו ןעגניזעצ, ךיז לָאז "עינעמיא רעד ןופ ׂשַא ןעיורג, ןיא זַא ,"ןראג;
 ןייק טינ ךיז טגייל רע .?לָאטש יוװ יולב ןגיוא יד טימ סקינעפ לגיופ, רעד
 רענעגייא רעד ןגעוו ,ךעלעגייפ סקינעפ ןייק טינ וליּפַא ,םעזוב ןיא ךעלעגייפ

 : טייקכילברעטשמוא

 טסָארּפ ןגָאז ומ ךיא
 ןבײלברַאּפ טעװ רימ ןופ
 .טזָאלברַאּפ טסברַאה סָאװ ביוטש זיולב

 (.5 .א ,158 .ז)
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 ץפח רעטסרעייט רעד זיא דיל סָאד זַא ץלַא ךָאנ רע טביולג ןגעווטסעדנופ

 סעקושז ןוא ןעקַאװק סעבַאשז, ןעוו טציא וליפַא ."עינעמיא, רעשידיי רעד ןיא
 דיל עתמא ,סָאד זיא ,"ןמוזמ ןשָארג יירד רַאפ ןעקַאלַאב רעטכיד ןוא ןעמושז

 שטָאכ זַא רע טגָאז "בָאג סטָאג, עקַאט טסייה סָאװ ,דיל םעד ןיא ,?בָאג סטָאג,

 ךיז טָאה רע
 טלָאװעג טיג רא טרעטעגג . . . . . . .
 טלָאצעגסיױא רימ שירעדנעװשרַאפ טָאג טָאה
 בָאג רעלופ ןוא טגַאה רעײרפ ַא טימ ןוא

 ּפָאק ןײמ ףױא רעבליז ןוא דלָאג ןפרָאװעג
 (ל .א ,64 .װ י

 -כיו רעד ןיא ןעמ טניפעג טנַאה רעיירפ ַא טימ רעבליז ןוא דלָאג סָאד
 ןיא; גנולײטּפָא רעד ןיא ,"טפַאשדנַאל עשידייא ךוב ןופ גנולײטּפָא רעטסקיט

 ייס ,רעדיל עטסעב סרעקיטש ןַארַאפ ריא ןיא ןענייז סע ;"םולח ןיימ ןופ קנעש
 ןייז ןופ ןעניישרעד םעד רַאפ רָאי 12710 יד ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ יד
 ,ךוב ןטשרע םעד ןופ רעדיל ענעבילקעג לָאצ ַא ייס ,ךוב ןטייווצ

 יה

 םולח ןיימ ןופ קנעש ןיא

 טיהצ רעד רגיצט סטלמפ רעמיײבגשרַאק ןפ

 ,ןעטלמ סעגרַאס רעד ןפ ןצירּפש ןעקלוופ ןוא

 טירט עריא ןײגכַאג רעדיװ ךיא לעװ טשלסחרַאפ

 ןהעש עקיטגװַא טעּפש יט סעטָא ריא ןּפַאטײט א

 הסותה םלוע םעד טפ ןפױלטנא רעדיװ לעװ ךיא
 עיורג יד הא טיג םיוב ןײל זיא סיוב ַא ואט

 ןגיוצעגרעביא ןבָאה ןעלמיה

 ...רגיוא עגײמ עשזַאס טימ

 עמעַאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןופ)

 (,"ןעֶָאלט סענרַאס רעד,

 רעדיל --- רעדיל ערעסערג ןַארַאפ אמתסמ ןענייז עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא
 -בָארפ עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ערעפיט טזיילעג ןוא טלעטשעג ןרעוװ סע ואוו
 ,םענַאב ןוא םעגרַאפ ןרעכעלשטנעמ ןרעפיט ןוא ןרעטיירב ַא ןופ רעדיל ,ןעמעל
 ױזַא ךיז ףיוא ןלָאז סָאװ ,שידיי ףיוא רעדיל ךס ןייק ָאטינ ןענייז סע רעבָא
 רעד ןיא רעדיל סרעקיטש טנעיײיל ןעמ ןעוו .עיזעָאּפ ןופ םתוח םעד ןגָארט
 ,טרָאװ ַא ןגעק טרָאד ןוא ָאד ןצעזוצסיוא טָאה ןעמ שטָאכ ,גנולײטּפָא רעקיזָאד
 עג ןעמ זַא ,טייצ עצנַאג יד ןעמ טליפ ,דיל ַא ןגעק וליפַא ןוא קורדסיוא ןַא
 טייקטבירעגמוא יד .גנופַאש רעטריריּפסניא ןוא רעטכע ןופ לובג ןיא ךיז טניפ
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 ןשזַאמיא עכעלשודיח יד ,קישַאררעביא זיא רעדליב ןופ טייקכייר עטּפָא ןוא
 .שינעטנעקרעד רעוויטיאוטניא רעייז טימ ,טייקידתודוס רעייז טימ ךיז ןדניצ
 ךיז ןופ ןעמוק ןזומ ייז ,ןטכַארטוצ טינ ןעק ןעמ סָאװ ,ןשזַאמיא ןענייז סָאד
 ,לַאװק עמייהעג ןוא ןפיט ַא ןופ ,ןיילַא

 ךיז ףרַאד ןעמ ,לָאמ ןייֵא יו רעמ ןענעייל ןעמ ףרַאד רעדיל סרעקיטש

 רעייז וצ לסילש םעד ןעניפעג ףרַאד ןעמ ,טייקלקנוט רעייז וצ ןעניואוועגוצ
 םעד דלַאב טינ ןעמ טּפַאכ טפָא .טייקנגרָאברַאפ ןוא טייקטרירפישרַאּפ רעטּפָא
 קידלבש ךיז טריטנעירָא ןעמ רעבָא רעדייא .שזַאמיא רעדָא ,דליב ַא ןופ ןיז

 רוקמ םענעגרָאברַאפ שטָאכ ,ןשינַאגרָא םעד ןעמ טליפרעד ,דיל ַא סנייז ןיא
 רעשיטעָאּפ ןוא רעשיגָאלָאכיסּפ רעד זיא סע טכע יװ ןעמ טליפרעד ,דיל ןופ

 | ; דיל םעד ןופ בעוועג

 ,טשיור םערוטש רעד ןעװ רימ רעבי זיולב טי

 -- טשיוּפעגנָא א ץרַאװש ןעגנעה סגסלָאװ יד ןעװ

 טלַאק ןוא קירעריג זָארג סָאד טגיל גרעב יד ףױא

 דלַאװ ןיא סעשטרטקרעמייב יד ףיוא ךַאמ סעטכַאלפ יד ןוא

 ןגער ןיא ןעמָאװש עגעססַאטעגרעביא יװ ןענײז

 ןגעװ יד ףױא טעשזדנָאלב סָאװ עציבָאב יד ןוא

 -- טעז ןיא ןוא ערדלָאק רעטלטעבעגסיוא ןַא ןיא

 קערש ריא ףיױא טײג רימ רעביא זיולב טינ

 .ןײצ עטשרעדָאּפ עריט ןופ ןצירק עקיפמוטש סָאד טא

 ןצילב ןוא ןרעווד ןָא טבײה סע רעװ

 ןײטש א רעטנוא טעשטרַאסעגנײא יז טגיל

 -- ץיה ןיט הא טלעק ןיט טרעטיצ ןוא

 .ץילב ןדעיא טלײצ ןוא רענוד ןדעיַא טלײצ ןוא

 ןגױא עריא יב ןרעדָא יד הא טקײװעגסױט זיא ביל ריא

 ןגױובעגגַא וא ףײטש -- ךעלטערד עגיד יװ ןעבײז

 -- טגיװ רעד טרעטַאלפ רָאה עקידורב ,עסַאנ עריא ןיא

 .טניר ןגער רעד הא

 -- ןײטש ַא רעטנוא עטעשטרָאקעגנײא ןַא ױזַא קידנגיל טא

 .ןײלס עליורעליופ 8 יװ ןוט רעגעּפמורשעגנײא יז טרעװ

 טנעה יד ךעלעקיר ,ךעלכײט ענטומ ןרעװ ןגױא יד

 טגערבעג בײל ריא ףױא ןבָאה סָאװ ןרעדַא עיולב יד א

 -- טיוק ןרעװ ,רעסַאװ ןרעט ,טלַאקט ןרעװ

 ,טיוט זיא עציבַאב יד

 ,ךוב ןטשרע ןיא ךָאנ בגַא ךיז טניפעג סָאװ ,דיל םעד ןיא טייקכעלדליב יד

 רעטרעוו עכעלנייוועג עשימייה יד .ןסָאטימ עקיטייצרַאפ ןופ סעּפע ךיז ןיא טָאה
 דיל עצנַאג סָאד .תורוש עשיטָאזקע ,עכעלנייוועג-טינ ענױזַא ןיא סיוא ךיז ןגייל
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 ןלַאטעד יד שטָאכ ,עיצַאװרעסבָא רעשיטסילַאער טימ ןרעלקרעד טינ ךיז טזָאל
 סָאד ,גנונײמעגלַארַאפ עשירעלטסניק יד .עלעוזיו ןוא עלַאער ענױזַא ןענייז

 רעד ןופ טלַאטשעג םעד ןיא ,טפַאשדנַאל עקיטסברַאה עצנַאג יד ןרירטנעצנָאק
 ,עיצַאריּפסניא רעשיטעָאּפ ןופ טקַא ןַא תמאב זיא ,עציבָאב

 ,רעשינַאגרָא ןוא רעקרַאטש ,רעקיציילפ ַא זיא דיל םעד ןיא םטיר רעד
 רעביא טינ ךיז טסייר עפָארטס רעטשרע רעד ןיא .דליב םעד וצ טסַאּפ סָאװ ַאזַא
 ַא ןיא יו טלַאה ןוא תורוש 9 עצנַאג ףיוא םטיר םעד ןופ טייקידמעטָאנײא יד
 ,דליב עקיטסברַאה עצנַאג סָאד םַאֹד

 םעד ןופ גערנָא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמוקעגפיוא זיא דיל סָאד ױזַא יו
 טרירוגיפ סָאװ ,טלַאטשעג עשיגָאלָאטימ שוריפב סָאד ,עציבָאב יד ױזַא יו ,דיל

 רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,?עיצילַאג ןופ לגניא םוצ , רעדיל יד ןיא ךָאנ
 ןענעק טינ ,ןיילַא רעטכיד רעד ,רע ,רשפא טעוװ ,רעטכיד םעד ןופ עיזַאטנַאפ
 רענעיײל רעדעי .שרעדנַא דיל סָאד ןעמענפיוא טעװ רענעייל רעדעי .ןרעפטנע

 -שודיח םעד ןופ טייקשיטנעטיוא עשיטעָאּפ יד ןליפרעד רעבָא טעוװ עיזעָאּפ ןופ
 ,דיל ןכעל

 םוצ ןבָארגרעד וצ ךיז טכייל קידנעטש טינ זיא טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא יו
 סָאד טלָאװ רשפא .דיל ַא ןופ גנומערופסיוא רעשירָאפַאטעמ סרעקיטש ןופ רוקמ

 ןייק ןייז טינ רעבָא ףרַאד ןעמ .ןָאט טנָאקעג רעקיטילַאנַאָאכיסּפ רעטלושעג ַא
 ןייז ןופ םצע ןיא טגיל ערָאפַאטעמ יד זַא ,ןליפרעד וצ רעקיטילַאנַאָאכיסּפ
 -יסּפ ַא .עיזעָאּפ ןיא רָאװ יד ןעלדנַאװרַאפ ןופ ןפוא ןייז ןיא ,ןכַאז ןופ םענַאב
 -יספ א םיא ייב זיא ערָאפַאטעמ יד זַא ,טגָאזעג רשפא טלָאװ רעקיטילַאנַאָאכ
 ןופ טלעוו ַא ןיא ךיז ןופ ןפיױלטנַא ןופ ןפוא ןימ ַא ,טייקידנעווטיונ עשיכ
 ,גנולעטשרָאפ רעשירעלטסניק

 -ַאכיסּפ רעדָא עשיגָאלָאכיסּפ עלַא יד קיטיונ טינ ןיטולחל רעבָא ןענייז סע

 וצ טקריװַאב שיטעטסע ןוא ןרעװ וצ טּפַאכרַאפ סעיצַאלוקעּפס עשיטילַאנַא
 פיטָאטָארּפ ןייק טינ טָאה רע זַא ,וליפַא סָאװ ,שזַאמיא ןַא סרעקיטש ןופ ןרעוו
 סרעטכיד רעד ןופ גנופַאש ַא יװ גונעג לַאער רעבָא רע זיא ,רוטַאנ רעד ןיא
 סרעטכיד םעד ןופ קורדסיוא רעשירָאפַאטעמ ןוא רעשילָאבמיס ַא יװ ,עיזַאטנַאפ
 -רַאפ ליונק ַא ןופ קורדסיוא רעוויטינישזַאמיא ןַא יװ ,שינעטנעקרעד-טסבלעז

 : תונויער ןוא ןליפעג עכעלכערּפשרעדיװ טּפָא ןוא עטרעטנָאלּפ

 ךייועגניא ריא ןיא ןעגנגולשעגנײט טָאה טכַאנ יד

 .םורב ןטצעל ןייד ןא לּפַאצ ןטצעל ןײד

 םוטש טעצנַאלב לּפַאצרַאװש רעטרעליוקעגסיוא ןַא

 טייזעגסיוא ןעבײז ןעלדָאג עניד ואט ,םורָא

 ךיור ןקידלועלב ןיא טײרפשעגסיױא ןא

 ,ךיוב ןטבלעטװעגסיוא הא ןטעשטראקראפ ןײד ןופ

 ,סעבַאשז עקיגיואגירג ,לַאװק ,סעזוילש ,ןרעסַאװ ערעטיול)
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 ןלַארטש-חגבל עטלקיטשעצ ,ןרעדעפסולפ ןוא ןפוש עטפרַאשעגנָא טימ שיפ
 ײרּפש ןגער ַא טניװ ַא ןיא יװ ,טסכלַאב ולֲאּפ סָאװ
 ?יאדב ןעװעג סָאד זיא :טריװרַאּפ ,טרירעג וד טא

 ,ךירק ,רעטײל רעד ףיוא ,בקעי עדײזרעטלע רעד יװ ךירסנ
 ןרַא טינ ךיד לָאז .סיורג זיא טכַאנ יד -- ןגָאיגַט ךָאנ םיא טסעװ
 ןגעװטעגײד רַאפ טרַאװ גנולײה א .ךיד רעד ןיא קיטײװ רעד
 ,עיולב ריא ןגעקטנַא ריד טגָארט טכַאנ יד --- זיולב
 (.סיוש עקידלמעלּפ

 ןײװעג ןוא רעטכעלעג :ץֹלַא טימ ךיז ןגעזעג
 ןײטש ןקידלשירק ןופ גנַאלטּפֶא וַא יװ זיא
 םיש ןיא ךײט ַא ןופ ןבײר ןיא טקניז סָאװ
 .ָאוד ופ טײקידמַאז עטַאלג יד טכוז וא
 -- ָאטיג רעמ טזיב .ץלַא טימ ךיז ןגעזעג
 .םיורט טזיב ןײילַא וד רָאנ ,טכַא1 יד רָאנ טינ

 טגָאז רעטכיד רעד .רָאלק ןצנַאגניא טינ דיל סָאד זיא קוק ןטשרע םעד ףיוא

 ריא רָאנ ,טייקכעלקריוו יד טינ .טריסַאּפ תמאב טָאה סע סָאװ סיוא טינ זדנוא
 ןיא ןײרַא רעבָא ךיז טנעייל ןעמ זַא .רימ ןעעז גנולדנַאװרַאפ עשירָאפַאטעמ
 ןופ קורדסיוא ןַא זיא רָאנ ,קילעפוצ טינ ָאד זיא ךַאז ןייק זַא ןעמ טעזרעד דיל

 קורד םעד רעטנוא ,ןייזטסואוַאב סרעטכיד ןיא ףיוא ןצילב סָאװ ,תונויער
 ,הטרח ןופ ליפעג ןכעלנייּפ ַא ןופ

 רעביא עכעלדליב ןוא עשימטיר יד ןענייז דיל ןיא עטנַאסערעטניא סָאד

 ןיא טרעװ סע ואוו ,עּפָארטס רעטשרע רעד ךָאנ .ןטסַארטנָאק ןוא ןעגנַאג

 ,גנוריסַאּפ ַא סעּפע טרעדלישעג הטרח ןופ ליפעג ןרעווש ַא טימ םטיר ָאטַאקַאטס
 ןעייג ,לקע ןשיזיפ ַא טינ ריש רעטכיד םייב סױרַא ,השעמה רחַא ,טפור סָאװ
 יד ואוו סעפָארטס ייוצ םטיר ןקיצײלפ םענעפָא ,ןרעטיירב ,ןרעדנַא ןיא
 רעשיזיפ ןוא רעקיטסייג רַאפ גנַאלרַאפ א סיוא ןקירד ןשזַאמיא ןוא רעדליב
 | ,גנוקינייר ןוא גנורעטייל

 טימ טּפָאטשעגנָא בֹנַא זיא סָאװ ,עפָארטס רענעסָאלשעג ַא ןיא ,ךָאנרעד

 ןכעלנייּפ םוצ םוא רעדיוו רעטכיד רעד ךיז טרעק ,ןצַאלּפ םוצ זיב טייקכעלדליב
 טימ ןענעגעזעג ךיז ,ןפיולטנַא ליוו רע .טייקידניז ןוא דלוש ,הטרח ןופ ליפעג
 ןפייר ןיא טקניז סָאװ ,ןייטש רעקידלשירק יװ זיא ןייוועג ןוא רעטכעלעג, ,ץלַא

 ,טייקילעפוצ ןייק טינ לָאמַא רעדיוו ןענייז ?ךייט ַא ןופ ןפייר, יד ."ךייט א ןופ
 סָאד זיא טשרקיערעד סָאװ ,דיל ןופ טלַאהניא ןוא גנַאג םוצ ךיז ןסַאּפ רָאנ
 ,טייקיניירמוא ןוא הָאמוט ןופ ליפעג סָאד ןשַאװּפָא ךיז ןופ ןלעװ ןופ דיל ַא

 טימ ךיז ןענעגעזעג ןופ לָאמַא רעדיו ךיז טדער תורוש ייווצ עטצעל יד ןיא
 ,טכַאנ יד רָאנ טינ זיב -- ןרעוו-טינ ַא ןופ ,ןפלטנַא ןלעוװ ַא ןגעוו ןוא ץלַא

 ."םיורט;ַא זיולב ןרעוו טעװ ןיילַא רע רָאנ
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 "רַאפ יד ןייטשרַאפ וצ ןָא ןעמ טבייה ,דיל סָאד ןעמענַאב ַאזַא ןופ טכיל ןיא

 "רַאפ ןוא ךיור רעקידלזעלב; יװ ןקורדסיוא ןוא רעדליב ענױזַא ןופ גנודניב

 עדייז רעטלע רעד יװ ךירק, טימ "ךיוב רעטבלעוועגסיוא ןוא רעטעשטַאק

 :"ךיד רעד ןיא קיטייוק םעד ןריטנעצקַא ןשינָאריא םעד טימ "ךירק כקעי

 רעטשרע רעד ןופ רעדליב יד ןשיווצ גנודניברַאפ יד ןייטשרַאפ ןָא-טביוה ןעמ

 ?ןרעסַאװ ערעטיול, יד :עּפָארטס רעטייווצ רעד ןיא רעדליב יד טימ עּפָארטס

 ,ןלַארטש-הנבל עטלקיטשעצ} ,"ןרעדעפסולפ ןוא ןּפוש עטפרַאשעגנָא טימ שיפ,

 ןופ ןלָאבמיס עלענָאיצידַארט ןענייז סָאװ ,ןקורדסיוא ערעדנַא ןוא ?יײרּפש ןגער,

 ,גנורעטייל
 ןוא ןקיטסַאה םעד ןיא ,רעדליב ןופ טייב ןוא ףיול ןשיטַאמַארד םעד ןיא

 ןעמ טליפ ,עזָארּפ יו טלעטשעגסיוא ,סעּפָארטס ייווצ יד ןופ םטיר ןקימָארטש

 םעד ןופ ןעיײרפַאב ךיז ליו רעטכיד רעד רעכלעוו טימ טייקכעלגנירד יד

 ןפורעגסױרַא םיא ןיא טָאה גנובעלרעביא יד סָאװ ,ליפעג ןכעלנייפ

 דיל ןקיטרַאקיצניײא םרָאפ רעד טיול םעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא

 ןופ ןוא קיריל רעלַאנָאיסעּפנָאק סרעקיטש ןופ רעטסומ ַא זיא סע לייוו ,"טכאנ;

 טלַאה ןוא טקינייארַאפ סָאװ ,שזַאמיא ןטרירטנעצנָאק ןוא ןטריצילּפמָאק ןייז
 -ָאעדיא ײלרעלַא יד -- ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג עכעלכערּפשרעדיוװ יד ןעמַאזוצ
 ךיז ןפרַאװ סָאד ,ןטקילפנָאק ןוא ןדנַאנַארעדױװ עשיגָאלָאכיסּפ ןוא עשיגָאל

 ,קיריל ןייז ןופ םצע רעד זיא סָאװ ,"סהטרח ןוא ןטּפַאשביל, ןשיווצ
:1 

 םעד ןיא טינ רעבָא ,דיל ַא ןיא רעקיטש טגָאז ,"ייוו ןעוט רעדיל עניילק,
 טוט ןיילק רעדָא סיורג דיל ַא ,דיל ןייז ןופ טנעמעלע רעכעלנייּפ רעד טגיל
 ןָאט ייו ,ןריובעג דיל סָאד טָאה סָאװ גנורַאפרעד יד טוט ,ןָאט ייוו .,ייוו טינ

 רעד ןיא ,"רעהעג ןכַאװק םעד ןיא ,ןײלַא ךיז טימ ךיז ןעלגנַאר סָאד טוט
 יו ףיוא ןצַאלּפ, סָאװ ,"רעטרעוו עטציירעצ, יד ןיא ,"רערט רעקידנעלַאפ,

 :לגנַארעג םעד ןופ טייקכעלנייּפ יד ןעמ טליפ "ןדנואוו ענעגיױצעגנָא

 ,םערב עטמעשרַאפ יד ,טרעטיצ סָאװ פיל יד

 -- טולב ןופ םעלסק רעד ,טילב רעגדולב רעד

 ,טור רעד ןצ טינעטרעטנוא זיא ץלַא סָאד

 .ןײבעג ןײד ףיוט טכַאוטעגסיױטש טסָאה ןײלא וד סָאװ

 ןײװעג ןטיטניט םעד טימ םענײאניא ןײגרעטנוא טסעװ

 טסטַארפ טעבירג םעד ןצ טערישטשרַאפ ןייצ יד

 . 0. א א א א א( א א א 4 הנגבל רעד ןיא

 תודע טגָאז ןוא ייוו יז טוט יוװ ייס ,ןיינ יצ טכַארטעגסיױא זיא טור יד יצ
 ךיז טרעה רע ןכלעוו רַאפ ,רעטקַארַאכ סרעטכיד ןיא ךירטש ןלַאטַאפ ַא ףיוא

 םעד -- ּפמוז ןקידנעקניז; םעד רַאפ ןעמוקּפָא זומ רע ,ןפָארטש וצ ףיוא טינ
 ןרעדָא יד ןיא טפיג םענירג ןעלצרָאװ, יד רַאפ ןוא "ןגיל
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 עז) עיגרָא רועּפ "לעב רעד ןופ ?ײרעקסַארטעג ןוא ײרעּפַאלקעג, םעד ךָאנ
 -פיוא ןיא ץעג ןרַאפ ןעינקא םעד ךָאנ ,.ל .א ,85 .ז ,"רועּפ לעב; דיל סָאד

 םעלק, רעד טמוק ,גנורעטכינסיוא יד טמוק --- ןליפעג ןופ "רעטייש ןטמַאלפעג

 ןופ "טור רעד וצ טייקינעטרעטנוא, יד ,"םערב עטמעשרַאפ יד ,"טולב ןופ

 ןופ דרע ַא ףיוא ?סיװרָאב  ,"תולג ןטכירּפָא סָאד טמוק ,ףָארטשטסבלעז

 :"ןצָארּפש רענרעד עקידנעילט;

 רעסיװרָאב ַא ןַאּפש ךיא
 ןביוא ןפ טײקטעקַאג עגדוג יװ ווא
 .קנַאדעג ןײמ טא ביל רענדולב ןיימ
 ןעגירעגסיוא זיא קילב רענדעשז רעד
 .ןעמענרַאפ ןרעיױא עקידנעשיול יד רָאנ הא
 םעגיטסארט ערַאד ףיוא גנורּפשעבַאשז ןטײװ ַא
 ןײטש ַא ףיױוא ןעָאלט'עגרַאס טפ ךליה םעד
 ..זײמרעדעלּפ ןופ ןוא סעװָאס ןפ ןײװעג ַא טא

 געוו-םוקּפָא רעד

 ןלָאטשעגפיוא טט רעקידורה טרעװ , ,,,

 ןבָארּפש רעגרעד עקידנעילט עפרַאש טימ

 סעלַאי פרעמײב טימ ןוא סעילוג טימ

 .סיפ עגײײמ ןיא ןדנואודנַארב ןדײגש סָאט

 םעד ,רעדיל סרעקיטש ןופ ןיז ןרעפיט םעד ןּפַאכ ןָא טבייה ןעמ ןעוו

 ,ןשזַאמיא ערַאזיב לָאמוצ ענייז ןופ גנַאהנעמַאזוצ ןשיגָאלָאכיסּפ ,ןטסקינייװעניא

 רָאנ טינ ןוא ןשילַארָאמ םוצ זיא רע וויטיסנעס יוװ ןעזוצנייא ןָא ןעמ טבייה

 סָאװ ןובשחו ןיד ַא ּפָא רעדיל יד ןיא ךיז טיג רע ,ןכַאז ןופ טרעוו ןשיטעטסע

 ,ןטרעוו עכעלשטנעמ ןופ עלַאקס רעד ןיא הדירי זיא סע סָאװ ןוא הילע זיא סע

 סע יװ םעד ךָאנ ,"רַאוגַאי ןופ גיוא ןיא, עמעָאּפ רעלופטכַארּפ רעד ןיא

 ןוא זָאר, ןופ טייקלעוסנעס עשיטעטסע יד קורדסיוא םוצ ריא ןיא טמוק

 ךליה םאט-םאט; םעד ךָאנ ,"טיוװעקָא יו טרוכישרַאפ סָאװ טניוו, ןכָאנ ,"טיווצ

 ךיז ןגיווק סָאװ ,"סניסעצנירּפ ענעזנַארב , יד ךָאנ ןוא ?ןרָאה ןופ יָאוועג ןוא

 -תונמחרבמוא סָאד טמוק ,"הטרח ןופ רעקיוה; רעד ךיז טזייווַאב ?ןסערּפיצ יו

 זַא ,ןריזילַאער עקיד

 ךַארבגללָאװ א יװ סעװַא זיא גָאט רעד

 ....ךָאל ַא ץרַאה א ןיט טזָאלעגרעביא ווא

 (80 .ז ,"רַאונַאי ןופ גיוא ןיא,,)

374 



 ןופ ליפעג סָאד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןרעקיטש ייב זיא ירפ רָאג ןיוש
 רע יו רעדָא ,רעשיטסינַאגַאּפ ןשיוװצ ,סטכעלש ןוא סטוג ןשיװצ וצצורתיו
 ןופ טייקילייה ןוא טייקיניר רעד ןוא הָאמוט "רעשירועּפ-לעב, סָאד טפור

 :?טרעקַאלפ סָאװ שובנרָאד;

 ,רעטומ ןײז ןעװעג זיא סע רעװ טיג סײװ ךיא
 .סַא ןײז ןעטעג זיא הגבל יד זַא סײװ ךיא

 -- רעטוגטינ רעד ןזעװעג זיִא רעטָאפ ןייז
 .סַאטש ןײז ןיא ןעמַארש עפיט יד ןופ ךיא סײװ סָאד
 טרעקַא טָאט טניװ רעד זיא רעדורב ןײא

 ,ךיד רעטײרּפשעצ ןײז ןופ ןרעדָא יד
 טרעקַאלפ סָאװ שובנרָאד רעד --- רערעדנַא ןַא
 .ךיז ןיא טנערבעגסיוט ןוא טרעצרַאֿפ טרעװ חא

 (,5 .א ,81 .ז ,"זיוה ַא וצ דיל,,)

 ואוו ,"עיצילַאג ןיא לגניא םוצ רעדיל, עמעָאּפ רעד ןיא ,רעירפ ךָאנ ןוא

 טגָאי סָאװ ,"דניא םענטירּפס ַא; ןגעוו יו ךיז ןגעו טדער טסינאגָאטָארּפ רעד

 רעבירַא; זיב טעה "רעטסיולק ןוא לוש; רעביא ,"רעכעד-רעזייה רעביא; ךיז

 ןוא ךַאקעל ,לדורטש -- תונתמק עסיז טגנערב עבָאב עטוג ַא ואוו ,"דלומ םעד

 ןגעו ךיז טדער סע ןוא "רעטוגטינ רעד; ןיוש ךיז טזייווַאב ,?סענָאבנָאבניײװ

 ןיא לגניא םוצ רעדיל, יד יצ קיטכיו טינ זיא סע ןוא ,?לדנַאװ םענעגושמ,

 ַא ןטימ ןיא סָאװ ,זיא קיטכיו ,טינ יצ שיפַארגָאיבָאטױא ןענייז ?עיצילַאג

 -רעביוצ ַא יװ ןלָאמעגסיױא ןוא ןעגנוזעגסיוא ,טלעוו ַא ןופ ןטימ ןיא ,עילידיא

 ןעמַאמ ַא; ןגעוו רענעט עשיטסילַאדוטַאנ ,עיור ןטכָאלפעגניירַא ןרעוו ,עלהשעמ

 טעוװ סָאװ ,"ןטַאט; א ןגעוו ןוא "סעקטיל יד ףיוא ןטייק טימ ןראיּפ יד ןיא

 ןוא עטפניפ עו) "סעקטיגרוב רעגרעבמעל יד ןיא ...ןברַאטש רעכיז ןיוש,

 ."ףשיצילַאג ןיא לגניא םוצ רעדילע ןופ לייט עטסקעז

 ןיא .ןפַאש סרעקיטש ךרוד םעדָאפ רעטיור ַא יו ךרוד טייג םזילַאוד רעד

 רעלענָאיצידַארט רעד ,םולב עיולב יד טָאה ,ךוב ןטשרע ןיא "םולב יד; דיל םעד

 סע ןוא "ליומ ןירג לעג, ַא ,םזיטנַאמָאר ןטסשירעמיורט עמַאס ןופ לָאבמיס

 -לפורקש, טימ ףוס-לכ-ףוס יז טעװ סָאװ ,"ץנַאלפכירק, יד ריא ףיוא טרעיול

 ."ןקעדרַאפ רעטעלב

 "רעטעלבלפורקש, יד רעדיל סרעקיטש ןיא ךיז ןקרַאטש טייצ רעד טימ

 רעשימסָאק ןופ ליפעג סָאד ךיז טקרַאטש סע ."םולב עיולב; יד *ןקעדרַאפ; סָאװ

 סָאד ,גנושיורַאב עשיטנַאמָאר עכעלטנגוי יד .גנוברַאדרַאפ ןוא גנוברַאד

 -רַאפ עלטוסנעס יד ,"ןגיואוועגרעביא רעייפ טָאה סָאװ טולב עקידנעילַאווכ

 ןופ ליפעג ַא טימ ןטיברַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרעוװ ,ןכַאז ןיא טיײקטכָאק

 ַא ןופ ,גנופעשסיוא רעשיזיפ ןוא רעקיטסייג ןופ ,גנושיוטנַא ןופ ,טייקדימ
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 ,םיא ךיז טכוד סע יװ ,סָאװ סָאַאכ ןדליוו ןוא ןטלַארוא ןרַאפ קערש רעשיכיטס

 ,ץלַא רבוג זיא

 ליפעג ַא טימ טנכייצעגסיוא טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה רעדליב ענייז שטָאכ
 "עג רעירפ ייז ןיא רעבָא זיא ,טייקטפנונרַאפ ןוא טייקטצעזעג ,גנונעדרָא רַאפ
 רעדליב יד ,טײקשיטסַאטנַאפ עשיטנַאמָאר ַא ,"טייקטזיורבעצ; עכעלטנגוי ַא ןעוו
 -רַאפ ייז שטָאכ ,רָאי קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא עטצעל יד רַאפ רעדיל ענייז ןופ
 יז ןענעכייצ ,טייקכייר עשיטעָאּפ ןוא טײקשיטסַאטנַאפ עשירעפעש ץלַא ךָאנ ןגָאמ
 ,טלעוו ַא ןלָאמ רעדליב יד .?לַאפרעדַאנַאפ, ןופ ליפעג רעייז טימ סיוא רעבָא ךיז
 ןעמולב ןוא ןגיצ יוװ ןעקעמ ןענַאװש; ואוו טלעוו ַא ,טרעקעגרעביא זיא ץלַא ואוו

 טינ ,יורג טינ ןוא יולב טינ זיא למיה רעד; ואוו ,"ןייצ עטליופרַאפ ןערישטש

 רָאנ ,טינ למיה ןייק ןצנַאגניא, שיטקַאפ זיא ,"טיױר:ךַאלרַאש טינ ןוא רעּפוק
 ,טברַאד ץלַא ."ןרעטש ןָא ןוא הנבל ןָא ,ןוז ןָא ,עקשזעטס עקימייל עטכייפ ַא

 : ןלַאפעצ טרעוו ץלַא ,טברַאטש ץלַא

 ןײטש ןופ בױטש ןיא
 ,לַארּפעצ טז יא
 ןײװעג סטָאטש ןיא
 ,לַאנַאק ןופ לַאּפּפָא ןיא
 ןײג א ָאי ופ ײרש ןיא
 .לַאפרעדַאגַאּפ
 ,גָאװ ןוא סָאמ ןיא
 ,לַאגרעטיב יא
 ,גָאט זיא סָאװ טנעמיד ןיא

 לאּפָא ןקיטכַאנ יא |
 -- גָאמרַאּפ ךיא סָאװ ץלַא ןיא
 .לַאּפרעדַאנַאּפ
 ,דרָאמ ןופ ליורג ןיא
 ,לעב ןופ ליומ ןיא
 ,טרָאװ ןיא ,בליז ןיא
 לא יא ,תוא ןיא
 -- גָאמרַאּפ ךיא סָאװ
 .לַאּפרעדַאנַאּפ

 (.0 .א ,78 .ז)

 סרעקיטש ןיא ןטנעמָאמ-טּפיױה יד ןגעוו ָאד ךיז טדער סע זַא ךיז טייטשרַאפ

 יד ץוח רעדיל ענייז ןיא ןַארַאפ זיא סע .גנולעטשרָאפ-טלעוװ ןוא ליפעג-טלעוו

 ךיוא ליפעג ןוא דליב ןיא ןעגנַאגרעביא עפרַאש ןוא ןטסַארטנָאק עשיטַאמַארד

 ןוא ברַאפ וצ ןבעג ןסנַאוינ יד ,גנומיטש ןוא גנוריּפש ןופ ןסנַאוינ --- ,ןסנַאוינ
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 -רָאפ-טלעװ ןייז ןופ ךות םעד טינ ןרעדנע רעבָא ,דיל סרעקיטש וצ גנַאלק

 ,גנולעטש

 ןיא טפָא ױזַא ךיז טדער סע סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא סע

 םעד ןופ ,"לַאפרעדנַאנַאפ, ןופ טלעוו רעד ןופ ןפולטנַא ןלעו ןגעוו רעדיל ענייז

 עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעד ןיא רערעקנעמיוק רעד יװ ,ואוו ,"והותה םלוע;
 : טגָאז ,"ןעָאלק סענרַאס רעד;

 עיורג יד ןעלמיה יד ךרא טינ םיוב ןײל זיא םױב ט

 ....רגיוצרַאפ עשוַאס טימ ןא שא טימ רעגיז

 ואוו ןיהַא ןרעקוצקירוצ ןעוו ךָאנ ךיז טפָאה רערעקנעמיוק רעד

 טיוצ רעד דניצַא טלַאפ רעמייבנשרַאק ןופ ......

 == ןעטלִט סעגראס רעד ןופ ןצירפש ןעטנופ ןטש

 טירט עריא ןײגכָאג רעדיװ ךיא לעװ טשלחרַאפ

 ןהעש עיטנװַא:טעּפש ןיא םעטָא ריא וּפַאמײא ןוא

 .הותה םלוע םעד ןפ ןפיױלטגַא רעדיט לעװ ךיא

 עױרג יד ןא טיג םיוב ןײק זיא םיב ט ואװ

 ןגיוצעגרעביא ןבָאה ןעלמיה

 .ןגיוא עגײמ עשזטס טא ש8 טימ

 טעװ רע זַא ,טסייוו רע .ןעגנונעפָאה ענױזַא טינ טָאה רעבָא רעטכיד רעד
 ךייט ַא זיא ךייט ַא ואוו ,תומוקמ ענעיא וצ ןרעקמוא טינ לָאמנייק ןיוש ךיז
 ןופ טלעװ ַא רָאװ רעד ףיוא רָאנ טינ טעז רע ."זיא םיוב ַא -- םיוב ַא ןוא
 ,םוקמוא ןוא קערש ןופ טלעװ ַא רע טעז םולח ןיא וליפַא רָאנ ,*לַאפרעדַאנַאפ;

 ,שיטילָאּפַא זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןשירעפעש ַא רַאפ טביילב גנונירטנַא ןייא
 ןייק טינ ללכב טָאה סָאװ -- ,ןימאמ רעסיורג ןייק טינ ךיוא ןוא לַאיצָאסַא
 -גנופַאש סע טגנערב טמוק סע זַא סָאװ ,דיל סָאד זיא גנונירטנַא יד ,סעיזוליא
 םעד ןופ גנואיירפַאב ,לַאפרעדַאנַאפ טָאטשנָא ןעגנוטלַאטשעג ,גנורעטייל ,דיירפ
 ,גנולעטשפיונוצ ןופ טקַא ןַא םיא ייב ןיא דיל סָאד .ליפעג-דלוש ןקידנגָאנ
 ןופ טדער סע ןעוו וליפַא ןייש זיא ,לַאפרעדַאנַאפ ןופ ךיז טדער סע ןעוו וליפַא
 ךערפ ךיז טָאה סָאװ הנבללַא ןגעו טדער סע ןעוו וליּפַא לדייא זיא ,טייקסואימ
 עשירעלדָאב יד זיא סע .סטכעלש ןופ טדער סע ןעוו וליפַא טוג זיא ,?טכַאלעצ
 ,"סטבכעלש ןופ ןעמולב; יד ןופ רעביוצ רעד ,טייקנייש

 עיצַאסנעּפמָאק סלַא טקַא ןשירעפעש ןופ ןוא דיל ןופ טלוק ןקיזָאד םעד
 רעקיטש טָאה ,ןבעל ןיא ןתולפש ןוא ןעגנושיוטנַא ,ןלַאפכרוד עלַא רַאפ
 סטוג עטסכעה סָאד סלַא ךיל ןופ עיצידַארט יד ."עגנויא יד ןופ טנשריעג
 טָאה ןקיווייל ייב) .דנַאלזייא ,קינלָאר ,בייל ינַאמ ,יודנַאל טכַארבעגניײרַא ןבָאה
 עטנַאמרעד יד ייב יוװ גנוטיידַאב רעדנַא ןַא ןוא ןוויטָאמ ערעדנַא טלוק-דיל רעד
 ַא םיא ייב זיא דיל סָאד .עזעיגילער ןוויטָאמ יד ןענייז ןקיווייל ייב .ןטעָאּפ
 (.ןטולָאסבַא ןוא ןוויטַאמיטלוא םוצ געוו
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 ןוא רעצנַאג ןעוועג ןרעקיטש ייב דיל ןופ טלוק רעד זיא ךוב ןטשרע ןיא
 "שיור םענעדלָאג; םעד ןוא "גנַאלק ןטכַאװעגפיוא; םעד ןופ ,רעקידרעפָאה
 ןופ דילא ַא ןרָאװעג טציא זיא ,ךוב ןטשרע ןיא ןעקליר וצ רעדיל יד ןופ

 סָאד וליפַא .ןטעָאּפ עטבילַאב ןופ טיוט ןפיוא רעדילגָאלק ןרָאװעג ,"ןייגרַאפ

 ןופ "טור רעד ןופ ןטָאש ןיא סיוא טניר ...טרָאװ עליטש; עשיקינלָאר
 ןיא טיהעג טכענ יד ךרוד ןַאד טָאה (ױדנַאל) רע סָאװ "ןלַאגיטכַאנ; סױדנַאל
 -סיוא; ןַא ןרָאװעג ןרעקיטש טיול טציא זיא "ןלַארטש-הנבל ןופ גנַאלקּפָא
 :ײװָאלָאס רעטּפָאטשעג

 ,רעדימ ,רעדימ ץלַא לָאמַא סָאװ ןרעװ רימ רעדירב
 זיוה רעזדנוא ײב טילבעג לָאמַא טָאה סָאװ זיר יד
 .רעדיל ערעזדנוא ןיא קזוח זױלב טציא זיא
 .ײװַאלָאס רעטּפָאטשעגסױא רעד טמוטש רעקלַא רעזדנוא ןיא
 .ײװ טיג רעמ ןיוש זדנוא טוט יײרקעג סָארק רעד
 רעדימ ,רעדימ ,רעדימ רָאנ לָאמַא סָאװ ןרעװ רימ
 ,.2.גגא א רעדיוװרעדיק םעד ןופ

 (,0 .א ,133 .ז)

 רעזדנוא טרעטיילעג טָאה סָאװ ,דלָאג לסיב סָאד, ןעוו ,טציא וליפַא רָאנ

 רעקיצניא רעד טינ ריש טרָאװ סָאד זיא ,"טָאפאשע ןפיוא טקיטולב ,ןושל
 םעד ןכערבפיוא ,עגר ַא ףיוא ןייז שטָאכ לָאז ,ןעק סָאװ ,טכיל ןופ לַארטש
 ךרוד זיולב ןוא .?טשיוּפעגנָא ןוא ץרַאװש ןעגנעה סָאװ סנקלָאװ, יד ןופ ךשוח
 "טָאג םעד רועּפ "לעב, ןופ ,"רעדיוש ןשירענידנצעג, ןופ ןעמ ןעק דיל םעד
 יװ רערעמ טינ זיא ןבילבעג, ואוו ,דנַאל ברוח םעד ןופ סעטסיוו יד ןופ
 ?גרַאב ןופ ץרַאה ןיא; ןעמוק -- ,"טָארק ןופ ןוא םירָאװ ןופ ביוטש רעלכורק

 : ןעגניז ןוא

 ,רעדנואװ עגײז רַאפ טָאג וצ בל ַא

 ,רעהַא טכַארבעג ךימ טָאה רע סָאװ
 ןָאלרעביא ןענעק לָאז ךיא זַא
 רערט עניילק ַא גרַאב ןפ ץרַאה יא
 ןטײרּפש ךיז ןוא ןסילפ טעװ רערט יד
 ,ביורד ןטרעצרַאפ ןוא ןטױט םוצ
 .םירָאװ ןוט סעקשַארומ א טָארק וא

 (.ל .א ,08 .ז ,"ביול ,,)

 ןוא עמרָאפ ןייז טנרָאװַאבפױא רע טָאה דיל ןיא טביולג רעקיטש לייוו

 סָאװ ,טלעוו רעד רָאג רעביא ןטסינרעדָאמ ךס ַא ןופ דיישרעטנוא ןיא .טייקנייש

 עינָאמרַאהסיד רעד טימ טרעפטנעעג ,ןכַאז ןיא עינָאמרַאהסיד רעד ףיוא ןבָאה
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 טימ טרעפטנעעג טלעוו רעד ןיא סָאַאכ ןוא טייקיזָאלמרָאפ רעד ףיוא ,דיל ןופ

 ,ליפעג"ןברוח ןשימסָאק ןייז ץָארט רעקיטש טָאה ,טײקיזָאלמרָאפ רענעגייא

 וליפַא .עיזעָאּפ ןייז ןופ טייקיטליג עשיטעטסע ןוא עינַאמרַאה יד טיהעגפיוא

 טיהעגסיוא טינ טייצ ןיא ךיז טָאה ,הרובחבש ירַא רעד ,ןרעּפלַאה בייל השמ

 "נויכב טימ טײקשיטָאַאכ ןוא טייקסואימ ריא ףיוא טלעװ רעד ןרעפטנע ןופ

 ,טײקשיטעָאּפ -יטנַא רעקיד
 טָאה טעָאּפ םענרעדָאמ ַא ןופ "עטציירעצ רעטרעוו, טָאה רעקיטש שטָאכ

 ,רעטרעװ עקיטפַאז ,טייקטצירעצ יד ןקיטעז סָאװ רעטרעוװ ךיוא רעבָא רע
 עלופ ןּפיל טימ, ,דיל ַא ןיא סיוא ךיז טקירד רע יוװ ,טדערעגסױרַא ןרעוו סָאװ

 ןרעקלדנַאמ יו

 עוויטיזָאּפ ַא דיל ַא ןיא רע טיג קיכיסּפ ןייז ןיא ןטנעמָאמ עוויטַאגענ יד
 ןטקילפנַאק ענייז ,טײקנטלָאּפשעצ ןייז ,םזילַאוד ןייז .גנולדנַאװרַאפ עשיטעָאּפ
 ןשיטַאמַארד םעד ןיא רָאנ טינ קורדסיוא ןעניפעג ,ןדנַאנַארעדיװ עקיטסייג ןוא
 לייט ַא ןופ יובפיוא ןשיטַאמַארד םעד ןיא ּפָא ךיוא ךיז ןעלגיּפש רָאנ ,שזַאמיא

 ַא יװ טיובעגפיוא ןענייז רעדיל עטסעב ענייז ןופ לָאצ ַא .רעדיל ענייז ןופ
 ןופ סעּפע ךיז ןיא ןבָאה ייז .רעטײלגַאב ןרענישזַאמיא ןַא ןוא םיא ןשיװצ סעומש
 שירָאטער קיניזטסואווַאב ַא זיא סָאד יצ .טייקימיטשייווצ ַא ןופ רעדָא ,טעוד ַא

 ןילַא ךיז ןופ דיל סָאד ןוָאל ןופ ןפוא רעוויטיאוטניא ןַא זיא סָאד יצ ,לטימ
 "ייווצ רעשיטַאמַארד רעד ךרוד טרעוװ ,ױזַא יצ ױזַא --- ןקיטלַאטשעגסיױא ךיז
 ,דיל םענופ גנוקריוו עלענָאיצָאמע יד טקרַאטשרַאפ טייקימיטש

 ןשיטַאמַארד םעד ןעמ טניפעג סרעקיטש רעדיל עטשרע יד ןיא רָאג ןיוש
 :סעפָארטס עצנַאג ןוא תורוש ןופ ךיז ןדייררעביא סָאד ,גערפ

 טפַאכעגפױא טלַאמעד ךיז ךיא בָאה יוַא יװ

 ? טיולפ ןדמערפ ַא ײב טוט דרע רעטרַאה ףיוא

 ,טּפַאלקעג דליװ לגילפ יד טימ טָאה ָארק ַא

 .טיורגעג רימ רעביא טָאה רקלָאװ ַא

 טעברעביא ןבײװ ןופ ,טנעװ ריפ עמירַאװ ןופ

 -- (בילבראפ דאשט רערעװש 8 זיולב זיא

 ןבירטעג יק עטַאשט ַא טָאה ךוטסַאּפ ַא

 .טדערעג ןײלַא ךיז ןצ טײהרעליטש ןוא

 ?ןרעטש רעד ןוא ןגיוא יד ,רָאה עגײד ןעבײז ואװ

 -- ןענַאמרעד טי ךיז ןעק ךיא ,טיג ךיז ןעק ךיא

 טיײװרַאפ טגיװ רעד טָאה ןעײגש יװ

 .ןעגַאד ןפ טײװ קנעדנַא ןײד ןוא םיַוּפ ןײד

 ןפיוא דילגָאלק סָאד, ןעמָאנ ןטימ דיל ַא ןופ ןענייז ןפָארטס עטריטיצ יד
 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ךָאנ ךעלנײשרַאװ טמַאטש סָאװ ,"לדיימ ַא ןופ טוט
 טיובעגפיוא ךיוא זיא ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא .ךוב ןטשרע ןיא ךיז טניפעג ןוא
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 ןטשרע םעד ןיא ךיוא ,"םולב רעיולב רעד וצ,; דיל עטרירטסעקרָא-ךייר סָאד
 ןופ ןפוא רעשיטַאמַארד רעקיבלעז רעד ,טייקימיטש-ייוצ עבלעז יד ןוא ,ךוב
 ןפיוא דילגָאלקא םעד ןיא ךיז טרעה ,דיל ַא ןעגנערבסױרַא ןוא ןעגנערברָאפ

 לטרעפ רעסָאװ ַא טימ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ ,"ןטסברַאה קיצפופ ןופ טיוט
 ןוא רעדיל עטסקרַאטש סרעקיטש ןופ סנייא בגַא זיא ןוא רעטעּפש טרעדנוהרָאי
 : שידיי ןיא עמעט רעד ףיוא ָאד ןענעז סָאװ ,רעדיל עטסעב יד ןופ סנייא

 ?ןרָטהעג ץלַא ופ זיא סָאװ .גערפ ךוא ּפָּט ךיז לעטש ךיא

 ןרָאד רעקידרעסַאלפ רעד רימ טרעפטנע ,טינרָאג

 רעצ עקשזעטס רעלַאמש רעד ףיױוא ןיײגמוא לעװ ךיא

 ,טיװעג קידנגָאנ ַא טימ ןעגײװ סעברעוװ ןאװ

 רַאטש ןא רעװש ןלָאטשעגנָא ןעגנעה סגקלָאװ ןאט

 ,ןײצ עליופ ןערישטש ןעמולב עדנילב ווא

 ,אילש ולָאמש ןפיוא ןײגמורַא ןײלַא לעװ ךיא

 ןָא ןעמָאנ םַאב ךימ ןפור לגײפ עלעקנוט ואװ

 דךַארּפש רעזײב ַא טימ ןדײר ןצטנַאלפרעטעלק ואט

 -- ןעגש ןוס לַאפנַא ןַא יא -- ןרעטש טא

 ןָאמ סענרעז ענבירד יװ ּפָאק ןײמ ףיוט ןלָאֿפ

 ,טײבצ רעטכער רעד ןיא ןעמוקעג רעהא ןיב ךיא

 ןַאמ רעטלַא א רענעגטלשעג ,רעמַאיײא ןַא

 ,טײל עטלַא ײב יװ טגקירטעגסיױא רעגײב יד

 ןַאֿפש רעטצעל ןײמ ףָאלש ןיא בלַאה ןוא ץידנכַאװ'בלַאח

 ןארַאֿפ ָאד זיא ךוז ךיט סָאװ זַא סײװ ךיא

 2 ךוז ךיט סָאװ ,ַא .ךימ ןטסגערפ ?וטסכוז סָאװ

 ,ךיש עקידוצנאלג יד טימ לגניא טרעטיצעגּפָא סָאד

 ךורעג סעד ,טיוא עגײז ןיא זעב ןקידנלױפ םעד

 .ךיג ןגָאי ןעגַאב שעװ טסברַאה ןיא ךיור ןופ

 .ךיז -- ?ררו ךיט סָאװ רימ טסגערפ ןד

 רעדיל סרעקיטש ןיא טפָא ױזַא טפערט ןעמ סָאװ ,"תובושת ןוא תולאש? יד
 ,לטרָאפ שיטסיליטס ַא רָאנ טינ ,ּפיצנירּפ רעשינָאטקעטיכרַא ןַא רָאנ טינ ןענייז
 ַא וצ ,רעייגטימ ןרענישזַאמיא ןַא וצ ךיז ןדנעו םעד ןיא ןַארַאפ זיא סע
 עקידנעטש סָאד זיא סע .גנוטיידַאב עטסקינייוװעניא ןַא --- רעטײלגַאב ןקידנעטש
 ,ךיא ןשיטעָאּפ ןייז טימ סרעקיטש ךיז ןהנעטסיוא ןוא ןדייררעביא עשיטַאמַארד
 ןוא ןסיוועג ןשיטעַאּפ ,ליוו ןעמ ביוא ,ןייז טימ ,"ןרָאד "ןקידרעקַאלפא םעד
 ,טסעמ ןוא טגעוו סָאװ ,ץלַא טנכייצרַאפ סָאװ ,ןייזטסואווַאב ןשילַארָאמ ןרעכעה
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 ןוא םענעָאטעגּפָא ןוא ןטבעלעגרעביא םעלַא ןופ ןובשח ַא טנָאמ ןוא טריפ סָאװ

 ,סיזרַאטַאק ןשילַארָאמ ַא ןופ ןיז ןרעכעה ריא עיזעָאּפ ןייז טיג סָאװ

 ,קידאנשילָאהכ טינ זיא ,ףיואנביוא טינ טגיל ןופרעד ןיז רעד --- ךעלריטַאנ

 ןרָאפַאטעמ יד ןופ ,ןטסַארטנָאק עּכעלדליב יד ןופ ןענעײלסױרַא סָאד ףרַאד ןעמ
 -רַאפ יו טינ ריש ןוויכב-טינ ןוא ןוויּכב ןטלעז טינ ןענייז סָאװ ,ןלָאבמיס ןוא

 ןרָאפַאטעמ ענױזַא ןופ הנווכ יד ןוא ןיימ םעד ןּפַאכ ןעמ ןעק טפָא ,טרירפיש

 ךיז טָאה רעקיטש .רעדיל ענייז עלַא ןופ טסקעטנָאק ןיא זיולב ןלָאבמיס ןוא

 ,רעדיל יד ןיא רעביא ךיז ןרזח סָאװ ,ןטעטיּפע ענייז ,רעטרעוו-לסילש ענייז

 ןיש בָאה ךיא יוװ ,ערָאפַאטעמ יד ןוא שירָאפַאטעמ דיל ַא סנייז זיא רָאנ טינ

 ןיא רָאנ ,ןכַאז ןעמענַאב ןוא ןעקנעד סרעקיטש ןופ םצע רעד זיא ןזיװעגנָא
 ?ךערּפשעג; דיל עטנַאסערעטניא רעייז סָאד זיא סָאד יוװ ,שירָאגעלַא ךיוא
 ,רערעדנַאװ ַא ןוא םיוב ַא ךיז ןשיווצ ןדער סע ואוו ,.ל .א ,96 ,ז)

 ואוו ,רעדיל ןַארַאפ ןענייז ןטייווצ םעד ןיא ייס ,ךוב ןטשרע םעד ןיא ייס
 ןלעטשרַאפ, ךיז ,קורדסיוא ןטמירַאב ַא סרעלדָאב קידנצונ ,ביל טָאה רעקיטש

 וצ ביל טינ טָאה סָאװ ,רעטכיד ַא ללכב זיא רע ."ןלָאבמיס ןופ דלַאװ ַא טימ
 טקעד רע .?לברַא ןפיוא; שילגנע ןיא טגָאז ןעמ יו ,ןטנעמיטנעס ענייז ןגָארט
 ,ךיל ַא וצ טריפעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןדנעטשמוא יד ףיוא טפָא טינ

 ןופ גיוא ןיא; ,107 .ז ,"ןוז רענעבירטרַאפ רעד; יו רעדיל ענױזַא ןיא
 -רַאפ טינרָאג רעקיטש זיא ןימ םעד ןופ רעדיל ערעדנַא ךס ַא ןוא "רַאוגַאי
 רע זיא ָאד ,ןפָאלרַאפ םיא טימ ךיז זיא סָאװ ץלַא ןקעדוצפיוא טריסערעטניא
 ,םייחפט הסכמו חפט ַא הלגמ ָאי

 רעייז יונעג ןסייוו רימ סָאװ ,רעדיל לָאצ ַא ָאד םיא ייב רעבָא ןענייז סע
 יז טָאה סָאװ ,רָאװ רעד טיול ןלייטרוא ייז ןגעוו ןענעק רימ ןוא סיזענעג
 עטיור ידע יװ דיל שיטילַאּפ טעמכ אזא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,טריריּפסניא
 .ןזעירעטסימ ןוא ןכעלנעזרעּפ ןופ רדג םעד ןופ סױרַא טייג רעקיטש ואוו ,"היול
 ןכַאז ףיוא טריגַאער רעקיטש יװ ןעז רימ ןענעק רעדיל ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ךיוא

 ןטפיירטשעגכרוד ַא ןיא; יוװ דיל ַאזַא ןיא ,ךוב ןטשרע ןיא ,לשמל .םיא רעסיוא
 ,עמעָאּפ ,רעקיטכיר רעדָא ,דיל ַאזַא ןיא ךוב ןטייווצ ןיא ןוא "ןוז רעד ןופ לייז
 םענייז טימ ןָאט וצ דיל סָאד טָאה לַאפ ןטשרע ןיא .?יּפיסיסימ ןיא טולב; יוװ
 רעטנוא ןרָאװעג ןבירשעגנָא דיל סָאד זיא לַאפ ןטייוצ םעד ןיא ןוא רבח ַא
 ,יּפיסיסימ ןיא גנישטניל ַא ןופ קורדנייא םעד

 -ַאּפ עקיטפַאהרָאװ ַא טגיל ייז ןופ ךות ןיא סָאװ ,רעדיל עקיזָאד יד ןיא
 רָאנ טינ ןעז ןעמ ןעק ,רעטכיד ןטימ ןָאט וצ טינ טקעריד טָאה סָאװ ,גנוריס
 חוכ ןייז ןוא טרָאװ ןרַאפ גנובַאגַאב עכייר ןייז ,תולעמ עשירעלָאמ סרעקיטש
 טינ ןָא-ןעייג םיא זַא ןעז ךיוא ןעק ןעמ רָאנ ,גנוריזרַאפ רעקיברַאפ רַאפ
 ַא ףיױא ךיז ןעק רע זַא רָאנ ,"ס'הטרח ןוא ןטּפַאשבילא ענעגייא ענייז רָאנ
 ,ןרעדנַא ןַא ןופ רעצ םעד ןיא ןייז ףתתשמ ךיוא ןפוא ןשירעטכיד
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 סָאד יװ ןעמ טעז "ןוז רעד ןופ לייז ןטפיירטשעגכרוד ַא ןיא, דיל םעד ןיא
 ןלַאטעד ענעי עלַא טייקכעלקריוו רעד ןופ ןבילקעגפיוא טָאה רעטכיד ןופ גיוא
 ןיא טולב; ןיא ןוא "םיינ ַא דנע ןָאשייטיבעה לַאקָאל, ַא דליב םעד ןביג סָאװ

 -פיוא עשילַארָאמ יד ,ןערב ןוא ירב ןקילָאמַאטימ םעד ןעמ טליפ "יּפיסיסימ

 דיל סָאד .חוכ:-טרָאװ ןייז ןוא עיזַאטנַאפ ןייז טרילומיטס טָאה סָאװ ,גנוגער
 עשירעלטסניק עלַא טימ רָאנ טינ סיוא ךיז טנכייצ ?יּפיסיסימ ןיא טולב;

 ןקימַאלפ טימ ,סָאטַאּפ ןשידיי ןטכע ןטימ ךיוא רָאנ ,טָאה רעקיטש סָאװ תולעמ
 ןעמ ןעוו ןרָאװעג ןעגנַאגַאב יּפיסיסימ ןיא זיא סָאװ הלבנ רעד ןגעג ןרָאצ
 .ש טָאה טסיזמוא טינ ,לגניא רעגענ ןקירָאי-14 ַא טשטנילעג טרָאד טָאה
 -עגסיוא סרעדנוזַאב ,עמעָאּפ רעד ןגעוו ףורּפָא ןטרעטסײגַאב ןייז ןיא ,רעגינ
 ,טסייג "ןשיאיבנ, ריא טלייט

 ןיא טרעוו לייט רעטשרע רעד ןיא :ןלייט יירד ןופ טײטשַאב עמעָאּפ יד
 ליורג רעד ןבעגעגרעביא םטירדָאטַאקַאטס ַא ןיא ןוא ןשזַאמיא עטרירטנעצנָאק
 ןפוא ןשיטּפילַאקָאּפַא ןַא ףיוא שממ טָאה טַאט עקיטולב יד סָאװ ,קערש יד ןוא
 :יּפיסיסימ רעביא טײרּפשעגסיױא

 רעגיט רעדנַאלבידנילב א

 ןפיר עליבערק טימ

 ןטָאש ןײז טײרּפש
 .'פיסיסימ רעביא

 טרעדלישעג ןפוא ןשיטַאמַארד-שידַאלַאב ַא ףיוא טרעוו לייט ןטייווצ םעד ןיא
 רעטקעריד ןבעגעג טרעװ לייט ןטירד םעד ןיא ןוא אפוג טַאט עקיטולב יד
 סָאד זַא טייקרעכיז רעלופסָאטַאּפ רעד ןופ ןוא ןרָאצ סרעטכיד ןופ קורדסיוא
 :ןרעװ טנָאמעגפיוא ףוס-לכ-ףוס טעװ טולב ענעסָאגרַאפ קידלושמוא

 ןרַאה עטלַא ןופ ןיז ענטלַאטט .ָא

 ןראד טעװ םַאטש רעײא ,ןעגַאיװ טעװ טולב רעײא

 סע .טרעוו ןכיילג ןופ ןרעקיטש ייב רעדיל עלַא טינ ןענייז ,ךעלריטַאנ

 ויטָאמ רעד ,שירַאטנעמגַארפ-וצ ,טריציקס זיולב זיא דיל ַא סנייז זַא טפערט
 ערעסעב ענייז ןיא וליפַא .טייקכילגעמ רעלופ רעייז ןיא טלקיװטנַא טינ זיא
 ןוש ךיז טזָאלרַאפ רע .תורוש עטעברַאעגרעדַאנַאפ טינ ןעמ טפערט רעדיל
 .עיצַאריּפסניא רעד ףיוא ליפוצ םינּפַא

 רעד ןופ טמוק דיל ַא ןופ ףָאטש רעד ןעוו ,טוג ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא סע

 ןטעברַא רעווש ןטלעז טינ רעבָא ףרַאד ןעמ .ןייזטסואווַאברעטנוא םעד ןופ ,ףיט

 סָאװ ,ןשזַאמיא ןוא רעטרעװ ליונק םעד ןרעטיילוצסיוא ןוא ןרעטנָאלּפוצסיױא

 ,סױא-טעז רעקיטש טָאה קידנעטש טשינ ,ןייזטסואווַאברעטנוא םעד ןופ ןעמוק

 .ןָאט וצ סָאד דלודעג עשירעביירש קיטיונ סָאד

 וצ טעוװעקוטש רע זַא טפערט דיל ַא טימ ןרעוו וצ קיטרַאפ שינעלייא ןיא

 גנַאג ןשימטיר ןיא ןירַא טינ ךיז טסַאּפ סָאװ ,זרעפ ַא רעדָא ,ףוס ןשינכעט ַא
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 -רַאפ סױרַא ןעמוק ייז ןוא ןשזַאמיא יד טינ לָאמוצ טרילָארטנָאק רע ,דיל ןופ
 ,רעדיל ענעדיישרַאפ וצ טרעהעג ןטלָאװ ייז יו עטשימעג ןוא עטרעטנָאלּפ

 "עטשיוּפעגנָאא וצ ךַארּפש ןיא טייקנייר יד ןרעקיטש טריפרעד לָאמַא
 ךיז ןיא ןבָאה סָאװ ןוא טריטנעמַאנרָא ךייר ֹוצ ןענייז סָאװ ,תורוש וצ ,רעדליב
 :?ַאקיסעשזד, דיל םעד ןיא יוװ ,טײקרעװש-ָאקָאקָאר ןימ ַא טינ ריש

 ,טיהעגסיוא ,טמערַאטעגסיױא ,טלטרעצעגסיוא
 ,רעגײטשלעדײא ןפ ץנַאלג ןלעקנוט ןיא ,דײז ןקידנכרָאש א
 ,טיװצ ןקידגלױּפ ןיא ןעקניז טירט ענײד
 ביוט רעקידנקרָאװ רעד ףיוא האגק טימ טססוק וד
 .םילפ א ףױא ךיז טבױה סָאט
 -- טכַאג רעקידרעמוזפוסט רעטנרעטשעגסיוא ןַא ןיא רַאנ

 -- ןטַאקוד עטעבנגעג יװ ןעילג ןלעװ ןרעטש יד
 ןטַאט םעד טנוזעג ײז ַא ןָא ןפױלטנַא וטסעװ
 .טכַאל ָאצנערָאל יה ןרעה קיבײא א
 ןעגײװ קידנעטש טסעװ ַאקיסעשוד וד רא

 רעטריטנעמַאנרָא-ךייר ַאזַא רשפא ךָאנ ךיז טסַאּפ *ַאקיסעשזד, דיל םעד ןיא
 ךיז זיא דיל ןופ ןיז םעד רַאפ סָאװ רָאנ טינ זיא רעדיל ערעדנַא ןיא ,ליטס
 ןופ םָארטש ןשיריל םעד רַאפ רעש ךיוא זיא סע רָאנ ,ןגָאלשוצכרוד רעווש
 ,ןגָאלשוצכרוד ךיז דיל

 עשיריל ןופ טרּפ ןיא רָאנ טינ ןָאטפױא רעמ טנעקעג רעקיטש טָאה ללכב

 -.רעד רעדָא ,עשיּפע-בלַאה ןופ טרּפ ןיא ךיוא רָאנ ,רעדיל עשימעלָאּפ ןוא

 -שֹג םענעגייא ןיא, ,"טדער לדיימ סָאד, יו רעדיל ענױזַא .רעדיל עשירעלייצ
 "ךעלווָאטקנעדעג סקעזע יד ןוא "טלייצרעד בייוו ןיימש ; ךוב ןטשרע ןיא "ןייוו

 -שירעלייצרעד רעשיטעָאּפ ןופ טיבעג ןפיוא זַא ,תודע ןגָאז ,ךוב ןטייווצ ןיא
 ןעמוקּפָא טינ ןוא ןָאטּפױא רעמ טנעקעג רע טָאה גנוטלַאטשעג-רוגיפ ןוא טייק
 ?טייּפָאּפע רענעבירשעג-טינ ַא וצ טרָאװריפ, טימ זיולב

 טסייה סָאװ ,"טפַאשדנַאל עשידייפ ךוב ןיא גנולײטּפָא עטצעל עמַאס יד

 סע יוװ ,ןענייז ייז .רעדיל 9 זיולב טָאה ,"דמערפ רעד ןופ קרָאי וינ וצ ווירב;
 רעד רַאפ ןבירשעגנָא טָאה רעקיטש סָאװ רעדיל עטצעל עמַאס יד ,סיוא טעז
 ַא ןבָאה ןוא רעטקַארַאכ ןכעלטייהנייא ןַא ןגָארט רעדיל יד .ךוב ןופ גנוניישרעד
 טייקכעלדליב יד .זיצערּפ ןוא רָאלק ןבירשעג ןענייז ייז .עמעט ערַאבנָאקרעד
 ןיא יו ,תונרזּפ ַאזַא טימ ןפרָאװעגנָא טינ ןוא ?טשױּפעגנָא; ױזַא טינ זיא
 -עג קורדסיוא ןופ טייקכייר ןיא ןרילרַאפ ייז סָאװ .רעדיל ערעדנַא סרעקיטש
 םעד יונעג טסייו ןעמ .טייקטקעריד ןיא ןוא טייקנפָא ,םוצמצ ןיא ייז ןעניוו
 טימ טינ ךיז טלַאהַאב ןוא טינ ךיז טמעש רע .דיל ןופ "םורַאד ןוא םורַאוװע
 :טײקלַאטנעמיטנעס רעסיוועג ַא ןיא ןײרַא ןלַאפ ייז ןעוו וליפַא ,ןליפעג ענייז
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 ןעמעװ ןוֿפ ןוא ןּפָאלעג ךיא ןיב ואוו
 1 סָאװרַאּפ ןוא ןפָאלטנַא ךיא ןיב
 סָאמ ַא טימ רעױרט ןטסעמ ןענעק לָאז ןעמ ןעװ
 ןעמעש וצ טַאהעג סָאװ טינרָאג ךיז ךיא טלָאװ
 ,גָאמרַאּפ ךיא סָאװ טציא זיב טסואועג טינ בָאהכ
 .ןבעל ןײמ ןיא ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ
 גָאװ א ףױא רעױרט ןגעװ ןענעק לָאז ןעמ ןעװ
 .ןבעגוצקעװַא ךס א טַאהעג ךיא טלָאװ
 רעייש ןיײמ טליּפעגנָא דלָאגניג טימ טסָאה ןד
 .דורב ףױא סע ןטיבעגסיוא בָאה ךיא טא
 ,רעײט רימ טויב וד יװ ךיא סײװ טציא טשרע
 .טולב ןײמ טזיב וד זַא ךיא סײװ רעטציא טשרע

 רעקיטש טָאה 1958 ןיא ןענישרעד זיא ?טפַאשדנַאל עשידיי, ךוב סָאד טניז
 עצרוק ייז ןופ בור סָאד .,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןיא רעדיל לָאצ ַא טקורדעגּפָא
 רעשיריל ,טייקטקעריד ,טייקנעפָא ,םוצמצ טימ סיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ רעדיל
 טייטש רעדיל עקיזָאד יד ןיא .קנַאדעג ןוא ליפעג ןופ טייקפייר ןוא גנופיטרַאפ
 ,ןבעל ןופ תונויסנ יד רַאפ יו ,טיוט ןופ עירעטסימ רעד רַאפ רעטפָא רעקיטש
 :"ךערּפשעג .רעקיטכַאנ-ןטימ, ןעמָאנ ןטימ דיל םעד ןיא ליּפשייב םוצ יו

 קעװַא ףרַאװ :ןרבק םוצ גָאז ךיא
 .ךרע רעד ףיוא עטעּפָאל עטלַאק יד
 .ךרעב עטקיטניװעצ טימ ןדײ ןיומ ַא
 קערט ןופ עטרעקַאעצ ףיט סנרעטש טא
 ָאד לגרעב סָאד םורַא ןעלגניר
 .העש רעסיטכַאגטימ רעיורג רעד ןיא

 טכַאנ ךָאנ טכאנ :טרעפטנע ןרבק רעד

 טסיופ ןײמ ןופ םעלק ץא ןירַא ךיא םענ

 ,טזיולבטנא טרַאװ סָאװ רבק ןופ דרע יד

 טכַאל סע יװ רעה ןוא ,ןרעטש יד ןוט טגיװ םעד

 ָאד לגרעב םענײלק ןפיוט טיוט רעד

 .העש רעקיטכַאגגטימ ,רעיורג רעד ןיא

 ךײר ענײד :ןרבק םוצ גָאז ךיא

 ,םיוט ןוא טיוק ןרעטש א טגיװ ןופ

 .טיורש יװ טיוה ןײמ ףיוא ןלַאּפ

 טייבירבק רעד ףױא זָארגדליװ סָאד

 טנערברַאּפ זײװכעלסיבוג טרעװ

 .טנעה ענייד ןופ רירַאבנַא םייב
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 םעלק ןיא טלַאהיכ :טרעפטנע ןרבק רעד

 טכַאג יד ןוא ןרעטש יד ,טניװ םעד

 ,טכַארבעג רעהַא ךימ ןבָאה סָאװ
 םעדַאיד ַא סיוא לקריצ ןוא
 ָאד לגרעב םעגיײלק םעד םורָא
 .העש רעקיטכַאנגטימ ,רעױרג רעד ןיא

 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא עזַאפ רעיינ ַא ןופ בױהנָא ןַא סָאד זיא יצ

 -רעטייוו יד ןייז טינ רעבָא לָאז סע סָאװ .ןסיוו וצ ירפ ךָאנ זיא ,דיל סרעקיטש

 ןזיװַאב טציא זיב טָאה רע סָאװ סָאד -- דיל סרעקיטש ןופ גנולקיװטנַא עקיד

 עטסעב עמַאס יד ןשיווצ ןָאנביױא ןַא ןעמענרַאפ לָאז רע גונעג זיא ,ןָאטוצפיוא

 ,טייצ רעזדנוא ןופ ןטעָאּפ עשידיי

)1961( 
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 "ךַאד ןרעביא סנקלָאװ, סרעגנַאמ קיציא

 -וצ וליפַא ןוא רערעהוצ רעמ טַאהעג קידנעטש טָאה עיזעָאּפ עשידיי יד
 ךיז זומ ,רעלוּפָאּפ ןרעו תמאב ןענעק לָאז דיל שידיי ַא זַא .רענעייל יװ רעיוש
 -כעלגעמ ןגָאמרַאפ סנטסקיצניוװ םוצ רעדָא ,ןרימַאלקעד ,ןרינעצסניא ןזָאל סע

 ,"גנושטייטסיוא , רעשירָאיטקַא "רעיירפ, רַאפ ןטייק
 -כעלגעמ עקיזָאד יד טגָאמרַאפ בור סָאד טָאה עיזעָאּפ עשידיי ערעטלע יד

 יד ןופ ךס ַא רעבירעד ןענייז סע .קיריל עשידיי ערעיינ יד יױזַא טינ .ןטייק
 יד ןשיװצ ענעגיוושרַאפ ןוא ענעגיװשטנַא ןבילבעג רעדיל עשידיי עטסנייפ
 רעדָא ןעז וצ ביל רעמ טָאה סָאװ ,םלוע רעטיירב רעד .רעכיב ןופ ןעלווָאט
 ,טסואוורעד טינ ךָאנ םויה-דע ייז ןופ ךיז טָאה ,דיל ַא ןרעה וצ

 ַא סרעגנַאמ קיציא סָאװ ,הלעמ עניילק ןייק טשינרָאג רעבירעד זיא סע
 ןעמ ןָאק ,ןייז טינ לָאז סע ןיד ןוא טריניפַאר יו ,דיל וליפַא רעדָא ,עדַאלַאב
 טינ ךיז טזָאל דיל ַא סנייז ביוא ."ןרעה ןוא "ןעז, ךיוא רָאנ ,ןענעייל רָאנ טינ
 -טַאעט רעדנַא ןַא ףיוא רעדָא ,ןרינעצסניא רַאפרעד סע ךיז טזָאל ,ןרימַאלקעד
 ןטסנידרַאפ ערעדנַא סרעגנַאמ וצ רעבירעד ףרַאד ןעמ .ןשטייטסיוא ןפוא ןלַאר
 יד ןענעכערוצ ךיוא עיזעָאּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד רַאפ ןעוטפיוא ןוא
 ,םלוע ןטיירב םוצ דיל עשידיי סָאד טכַארבעגקירוצ טָאה רע סָאװ ,הלעמ

 ןשיוצ זגורב ןפיט ןופ טייצ ַא ןיא ,טנייה וליפַא זַא ,ןזיװַאב טָאה רעגנַאמ
 ןטימ גיוא ףיוא גיוא ןייטש רעטכיד רעשידיי רענרעדָאמ ַא ןעק ,םלוע ןוא דיל
 עקַאט ךיז רָאנ ,ןלַאפרעטנורַא טינ רָאנ טינ ךיז ייב ןוא ?םוקילבוּפ ןטרעעג;
 ,ליו רע יװ ןוא ליוו רע סָאװ ןגָאז ןָאק רעגנַאמ .ןזָאלרעטנורַא טינ שוריפב

 ךָאד ןוא ,ןסנַאינ עטסניד ןוא רעטרעװ עטסלעדייא יד טימ ןקירדסיוא ךיז

 .עיזעָאּפ רעשידיי ןופ רענעייל עלענָאיסעּפָארּפ טינ ייב וליפַא ןעמענסיוא

 רַאפ רעדיל סרעגנַאמ ןענעיילוצרָאפ ןעמוקעגסיוא זיא רימ לייוו ,סָאד גָאז ךיא

 ץנַאג ַא ןופ ןדיי רַאפ ןוא ךעלגניי ןוא ךעלדיימ ענעריובעג רענַאקירעמַא

 -לופ ןטעָאּפ עשידיי ענרעדָאמ ערעדנַא ןופ רעדיל טימ ןיב ךיא תעב ןוא ,רָאי

 ןופ יו טעמכ ,ןלָאװקעגנָא ןרעגנַאמ ןופ ןעמ טָאה ,ןלַאפעגכרוד קידנעטש

 .ןעמכילע םולש

 תולעמ עלַא רעסיוא טגָאמרַאפ דיל ַא סרעגנַאמ סָאװ ,ןופרעד טמַאטש סָאד

 ףיוא טסייה סָאד יװ ,"ןטרעוו-סגנולייוורַאפ ערעלוּפָאּפ, םתס ןוא רָאמוה ךיוא

 "עטקַארַאכ רעייז ןענייז "ןטרעװ-סגנוליײװרַאפ, עקיזָאד יד .ןושל-דואווילָאה

 -ליּפש רעלעיצעּפס רעד ןופ טַאטלוזער ַא ןענייז יז .ןרעגנַאמ רַאפ שיטסיר
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 ךס ַא טימ טרױװטלוק רע סָאװ ,עיצידַארט-דיל רעשירעגניז ןוא רעשינַאמ
 עלַאטנעמיטנעס וליפַא ןוא ערעלוּפָאּפ רַאפ שינעדנעטשרַאפ רעשירעלטסניק

 ,ןטקעפע
 ןעניּפשסיױא קיטייו ןטספרַאש ןוא רעיורט ןטספיט ןייז ןופ ןָאק רעגנַאמ

 טָאה רע .ןריזומַא ךיוא רָאנ ,ןריר רָאנ טינ לָאז סָאװ ,דיל רעדָא ,עדַאלַאב ַא

 ןייז ,טײקיצָארט ןייז וליּפַא ןלעפעג ןופ טסנוק יד ןָאק ןוא ןח רועיש ַא ןָא

 רע טגנערב ,ןתמא ערעטיב "ןרעטסיליפ; יד ןרעדיילש ןייז ,טײקשירַאטנוב
 םיא טָאה ןעמ זַא ,סייו סָאװ ,םענייא ןופ ןח םענזירּפַאק םעד טימ סױרַא
 .("ךַאד ןרעביא סנקלָאװע ,118 יז ,"דיל; עז) ,ביל

 ,"ןקידניז, םעד ןופ לָאר יד סע טליּפש רע ןח ןשירעלטסניק לפיוו טימ ןוא

 רע זיא ךעלטננגייא זַא ,סייוו סָאװ ,רעקיטנַאמָאר ?םענעלַאפרַאפ, םעד רעדָא
 ןביולג וצ קידתונשקע,; ףיוא טינ רע טרעה ךָאד ןוא "רעטליּפשרַאפ ַא ױזַא טָא;

 רענעלַאפרַאפ רעד זיא סָאװ ,עקַאט ןוא ."טלעו רעד ןופ טייקנייש רעד ןיא
 ."ייועג טימ ןייש תועט יּפ לע ךיז טמַארג'ס סָאװ ,קידלוש; רעקיטנַאמָאר

 ןַארַאפ ,קיריל רעקידנריר רעטכע ,קיריל רעסיוא םעד ןיא זיא יאדווַא
 "שיריל ןוא טייקנייש טימ לופ זיא אפוג לעטשנָא רעד רעבָא ,לעטשנָא ,ליּפש

 עטסקיטיינ סָאד רשפא זיא ,לעטשנָא רעשירעלטסניק ,רענייפ ,לעטשנָא ,טייק

 -ַאנ ,עקילָאמַא ןופ ןעמַאטש סָאװ ,ןעמרָאפ-טסנוק ענױזַא ןנֹא עטסקיטכיוו ןוא
 ,ןטייצ עקיביילג ןוא עוויא

 רע יוו ,וויאַאנ ױזַא טינ זיא טסידַאלַאב ?רעוויאַאנ; רענרעדָאמ רעד
 טביילג רע ןוא טייקמורפ טליּפש רע יװ םורפ ױזַא טינ ,טייקוויאַאנ טליּפש

 ,קיטנַאמָאר ןוא רעדנואוו ךָאנ טקנעב רע יװ ,רעדנואוו ןיא ױזַא טינ

 רעטסנייפ רעד רשפא גָאט ןקיטנייה םייב זיא סָאװ ,רעגנַאמ קיציא
 ןופ רעגרע טינ אמתסמ סייוו ,עדַאלַאב רעשיטנַאמָאר רעד ןופ רעפַאשרעביא
 ןיא ןרעו רעדילק יױזַא יו יקסװָאקַאיַאמ רימידַאלװ טסירוטופ ןשיסור םעד
 עלַא סיעכהל וצ ףיוא ,טינ רעבָא םיא טרעטש סָאד ."טכַאמעג ןתמא רעד
 רַאװ גנַאפנָא םיא; זַא ,ןענייה טימ ןעמַאזוצ ןטלַאה וצ ,ןטסילַאוטקעלעטניא

 ןופ ליּפש ,קיגַאמ ,עיציאוטניא לכ םדוק זיא עיזעָאּפ זַא ;"?לַאגיטכַאנ יד
 טינ ךיז ייז ןביג טנייה סָאװ ,ןכַאז ןענייז סָאד רעבָא .עיזַאטנַאפ רעטלגילּפַאב
 ןטײקכעלריטַאנ עכלעזַא רעטכיד ענרעדָאמ ייב ןענייז סָאד ,ןילַא ךיז ןופ
 רעד טימ ייז טפַאש ןוא ייז טכַאמ רעגנַאמ ןוא ,ןרעו טכַאמעג ןפרַאד סָאװ
 ןייז טריזילַאוזיװ סָאװ ,רעלטסניק ַא ןופ טײקזעיצַארג ןוא טײקכעלריטַאנ

 ,גנוקריוו ןוא לָאּד

 סעדַאלַאב ענייז ןיא לעיצעּפס ןוא דיל ןייז ןיא רעבירעד זיא רעגנַאמ
 םתס ןוא טסירָאמוה ַא ,רָאסישזער ַא ,רָאיטקַא ןַא רָאנ ,טעָאּפ ַא רָאנ טינ
 ןייז טקירדעגסױא טָאה "רערעהוצ, ַא רענייא יװ ,"קנערק עטּפעלשרַאפ ַא;
 ,ןרעגנַאמ רַאֿפ גנונעקרענָא

 ַא ןופ עיצַארג רעד טימ עדַאלַאב ַא סנייז ןיא ךיז טגעװַאב רעגנַאמ
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 ,טַאבָארקַא-קריצ ַא ןופ טייקיצנוק רעד טימ סלַאטרָאמ ָאטלַאס טכַאמ ןוא ָארעיּפ
 -סיוא סנַאיַארַאס ןיא "זיּפַארט גניאיַאלפ יד ןַא ןעמ יד; שוריפב זיא רע
 ןרעטנוא ןופ ,ןביוא ןוא ןטנוא ןופ דיישרעטנוא ןייק טינ טסייוו רע .גנושטייט
 ןענייז ןדַאלַאב ענייז ןוא .טילפ ןוא ףיוא ךיז טבייה רע .ךַאד ןרעביא ןוא ךַאד
 עשיטעָאּפ טימ לופ ,גנוגעװַאב רעזעיצַארג טימ ,טייקשידרערעביא טימ לופ
 ,בר ַא ןליפַא ,דיי ַא רענייז ןעק ,רע ליוװ .ןלַאפנייא עכעלרעביוצ ןוא רעדנואוו
 ַא ןופ לגילפ ןקידנעיירד ַא ףיוא ןּפַאכפױרַא ךיז ,ארובה תדובע ןטימ ןיא ןוא
 ןליפַא לָאמַא ןוא ,ןרעטש יד וצ .הנבל רעד וצ ןָאט בייה ַא ךיז ,לימ-לגילפ
 ,ןילַא דובכה אסכ םוצ "רעכעה ךָאנ;

 יד ןטערטוצרעביא יױזַא טינ ךיז טביולרעד טעָאּפ רעשידיי רעדנַא ןייק

 -ַאנרעביא ןוא ןכעלריטַאנ ןשיװצ ,ןשיטסַאטנַאפ ןוא ןלַאער ןשיווצ ןצענערג
 סָאד .ןדַאלַאב ענייז ןיא סע טוט רעגנַאמ יװ השעמ ןוא רָאװ ןשיווצ ,ןכעלריט
 סָאװ ,ןדַאלַאב יד ןיא עטסקידתושממ סָאד ,עטסקידנענַאּפש סָאד רשפא זיא
 -ףוס ייז ןענייז ,ןבָאה טינ ןלָאז ייז טייקשירעגייטש ןוא השעמה רוּפיס לפיוו

 ,םזיריל ןשיגַאמ ןוא ןקידהנבל סרעגנַאמ רַאֿפ םוידעמ ַא ףוס-לכ

 יד ןייז טינ רעבָא לָאז סע שיטסַאטנַאפ ךעלרעביוצ ןוא קידהנבל יװ
 -נָאק-טנורג ערעייז ןיא ,ןדַאלַאב ענייז ןיא ערעפסָאמטַא יד ןוא גנוטַאטשסױא
 ךות ןיא .דרע רעד ףיוא סיפ עדייב טימ רעגנַאמ רעבָא טייטש ,סעיצפעצ
 טּפַאזעגנָא ןענייז ןדַאלַאב ענייז ןוא לַאער סיואכרוד רעגנַאמ זיא ןעמונעג
 יו זיא רע .רָאװ ןוא ןבעל ןקיטייצטנייה ןוא טייקשירעגייטש רעשידיי טימ

 -ַאכ םעד טגָארט דליב עצנַאג סָאד ןעמעוו ייב ,רעלַאמ רעשיטסילַאערוס ַא
 יד ,דליב ןופ ןלייט ענלעצנייא יד רעבָא ,עירָאגַאמסַאטנַאפ ַא ןופ רעטקַאר

 ,טײקיטפַאהרָאװ רעקידװעגרָאז טימ ןלָאמעג ןענייז ,ןטנענָאּפמָאק
 סנקלָאװ) "המותי רעד עלהנח; ןופ עדַאלַאב יד זיא וצרעד ליּפשיײב ַא

 ןוא ,ּפָאצ ןעיולב ַא ןוא ןגיוא עדנָאלב ייווצ, טָאה סָאװ ,(76 יז *ךַאד ןרעביא

 :טגָאז ןוא "ןייגוצ ריא וצ טכַאנרַאפ טמוק רבק סעמַאמ רעד סָאװ

 (ײװ ,עלהמותי ,ןײװ
 .ןתח ַא ןעמוקַאב וטסעװ

 ןופ עיצַאזיליטס עשיטסַאטנַאפ ןוא עידָארַאפ ַא יא זיא סָאװ ,עדַאלַאב יד
 ןכורּפש ןוא ןטנעמעלע טימ ךיז ןליּפש ךעלרעדנואוו ַא יא ,ןַאמָאר "ןרָאװ, ַא

 -םיוא ןַא ןיא ןבירשעג ללכב זיא ןוא ,רעדיל-סקלָאפ ןוא ךעלכיב-השעמ ןופ

 עקידקיטייו עשיריל-ףיט ַא ךות ןיא ךָאד זיא ,ןָאט ןקידתונצל ןוא ןטגיילעג

 ןעניפעג ןוא ןייגפיוא ןענָאק סָאװ ,סנבעל עטנלע עטמערָארַאפ רעביא הניק

 עקידמירבק ןוא ןעגנובָאלרַאפ עקידמלוע-תיב ענױזַא ןיא סעּפע רָאנ ןוקית ַא

 ,טינ רעדָא קיניזטסואוװַאב .תומולח ןוא ןשטנואוו ערעייז ןופ ןעגנוריזילַאער

 : ןדיורפ ןופ ךס ַא ןַארַאפ זיא עדַאלַאב רעד ןיא רעבָא
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 ןרערט ןביז ןלַאּפ
 .ןײרַא רבק סעמַאמ רעד ןיא
 ?ןביז אקװו סעּפע סָאװרַאּפ
 ,ײז טיג רעמ ןפרַאדיס לײװ
 .תח ַא ועמוקַאב וצ ידבכ

 ןרערט יד רבק רעד ןײא טּפַאז
 ןעװ ןוא סָאװ רעדײא ןוא
 ןתח א רבק םענופ סיט טססַאװ
 ןעזעג טשינ ךָאנ טָאה סניױזַא
 .תישארב'השעמ טניז טלעװ יד

 המותי עגדיב יד טדיגש
 ּפָא ןתח םעד לרעש ןטימ
 .רבק סעמַאמ רעד ןופ
 .ּפָאָק ןייז ףױא ןבעל ַא
 .ןתח א לָאמײװצ ,לָאמנײא ןוש

 ןתח רעד ןײש ךיז טגיורַאפ

 .טגַאה יד הלכ רעד טשוק 8

 ,עלהמותי ןײש ,עסיײה ךיא;

 ,טנַאמַאיד ףלַאדַא

 ."ןתח רעטלַאגַאב ,רעטרעשַאב ןייד

 ,עטמַאלפרַאֿפ ַא עלסגח טא

 זָארג סָאד ּפָא טעטָארּפ

 ןתח םערופ זָארגירבק סָאד

 ,ָאנ רעד ןופ למערעװ סָאד ןא

 .ןעגנעה ןבילבעג ןטרָאד זיא סָאװ

 -גיש עשילרעטסיוא רעייז ,ןדַאלַאב סרעגנַאמ ןופ טעטילַאניגירַא יד

 -קיברַאפ ןוא רָאװ רעטסברַאה ןופ ליּפשנעמַאװצ םעד טָא ןיא טײטשַאב טייק
 א רַאפ סָאװ טימ ןעז וצ ןגינעגרַאפ ףיט ַא זיא סע ןוא .טײקשיטסַאטנַאפ רעטס
 סָאװ טימ ןוא ,ןעמערטסקע ייווצ יד ןשיווצ ךיז טגעװַאב רעגנַאמ טייקטכייל
 -רַאֿפ ןוא ןלַאטעד עשירעגייטש עטערקנַאק טמענ רע טייקטכירעגמוא ןַא רַאפ

 עדַאלַאב עשיטעָאּפ-שיטסירָאמוה ,עשיטסַאטנַאפ-שירעגייטש ַאזַא עטייווצ ַא
 יד ןָא רעגנַאמ טבייה ןבייה .("ךַאד ןרעביא סנעקלָאוװ; ,11 'ז) ?עילידיא, זיא
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 ןופ גנוריציפינָאזרעּפ רעכעלניױועג ץנַאג ךָאד רעבָא ,רענייש ַא טימ עדַאלַאב
 ייב ךָאנ) "דמעה-הנבל ןסייו ַא ןיא לטעטש ןיא טנַאּפש; סָאװ ,טכַאנ רעד
 סיירעצ ךיא; גנוריציפינָאזרעפ עכעלנע ןַא ןעמ טפערט ןדלעפנעזָאר סירָאמ

 ךָאנ הרוש ,טָארט ייב טָארט רעבָא .("טכַאנ:הנבל רעד ןופ דמעה עסייוו יד
 -יטסָאטנַאפ רעדליב יד ,רעטליּפשעצ ,רערעטייה טימעג סרעגנַאמ טרעוו הרוש

 :רענעגיוטשעג טשינ סעיצַאוטיס יד ,רעש

 לגילפ 8 ףיוא ךיז טכַאנ יד טצעז

 .ליטש טרעטסילפ ןוא לימ רעד ןופ

 ,רעגײא דובָאל ןד ,טניװ ןד ,יעח א

 ."לימ רעד ןופ לגילפ יד ײרד

 ,טַאזגאל לגילפ יד ךיז ןעײרד
 ןיהַא רעהַא ךיז ןעײרד

 לגיופ 8 ןיב ךיאג :טכַאג יד טגניז
 .ײןיװ ןײק סעװַא ילפ ךיא ןא

 ,הליבט וצ בר רעטלַא רעד טײג

 טבילב ,טרעמיש סעּפע ,רע טצז

 רעמיש ַאז8ַ ,סגטייװרעדגופ

 .טציא זיב ןעזעג טשיג רע טָאה

 ךעלעמַאּפ טצעז ,רעטנעג רע טײג
 ,לירב יד ףױרַא זָאנ רעד ףױא
 טרעמיש סָאװ עז עװַאקישט זיאיס
 .לימ'לגילפ רעד ףיוא ןטרָאד

 ?וטסיב סעמעװ ,הפוצח יד יה;

 רָאג ןא ,סניױוַא רָאג ריד ַאנ

 ןסיורד ןיא יױזַא דמעה ןליוח ןיא

 ."רָאה יד טְקעדעגּפָא טלעטַאפוצ

 ,ןסנעדעי א טשיג סמעגײק ןיב ךיא;

 ,לֿפש א זיאיס ,עדײז רעטלַא

 ןטײװצ ןפיוא ךיז ץעז ןוט גלָאפ

 .ילימ'לגילפ רעד ןופ ,לגילפ

 ןטײװצ ןפיוא ןיוש בר רעד טציז

 -- טעוװועג ןיא ןעילפ ײז ןוא

 ,לטעטש ןיא טָמ .ַאדיוה ,ַאדיוה

 .םעה טעה ײז ןענגעז טָא ןא
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 -טשינ ןוא עכעלריטַאנרעביא סָאד רעביא-טיג רעגנַאמ ױזַא יו ןפוא רעד

 ןשיוצ ךערּפשעג םעד ןופ טײקשיטַאמָאידיא יד ,עדַאלַאב רעד ןיא ענעגיוטשעג
 עצנַאג יד זַא ,קיטפַאהרַאװ ןוא ךעלריטַאנ ױזַא זיא טכַאנ רעד ןוא בר םעד
 לופ ןענייז ןזרעפ יד .גנוריסַאּפ עכעלקריוו ַא יװ ןעגנילק ןָא טבייה השעמ
 יד ךיילגוצ רעבָא ןגָאמרַאפ ייז .ןעמזימָאק עשירעגייטש ןוא עכעלכַארּפש טימ
 רענעייל םוצ ןגָארטרעד סָאװ ,ןרָאפַאטעמ ןוא רעדליב יד ,ןייש ןוא ברַאפ

 ,עקידמידש ןוא עקידתודוס סָאד ךיוא ליּפש ןוא רָאמוה םעד טימ ןעמַאזוצ

 ,טכַאנ-הנבל ַא ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ףושיכ םעד
 -- רעדיל ןוא ןדַאלַאב סרעגנַאמ ןופ ןטפַאשנגייא עכעלרעדנואוו עקיזָאד יד

 ןשידיי טימ ליּפש עטיישרַאפ-םורפ ןייז ,ןטייקשירעגייטש עטריזיליטס ענייז
 עלופרָאמוה ענייז ;סעיצידַארט-רוטַארעטיל ןוא סָאטימ-סקלָאפ ,רָאלקלָאפ

 עלַאטנעמַאדנופ יד ,ך"נת םעד ןופ דנורגרעטניה ןפיוא ןעגנוריזיטעָאּפ
 ענייז ןוא ;רעטקַארַאכ:סקלָאפ ןשידיי ןיא ןכירטש רעקיכלימ רעד היבוט

 -טַאעט עטרימירגעגוצ ןוא עטברַאפעגוצ ,עטיירגעגוצ עשירעגנַאמ עכעלנעזרעּפ
 ַא ןיא טריזילַאטסירקעגסױא םיא ייב גנַאל ןיוש ךיז ןבָאה --- ןטײקשילַאר
 ,סעלומרָאפ ןייק ןיא טינ רועיש ,רעינַאמ רעטמיטשַאב

 -טסואוַאב גונעג רעגנַאמ זיא טייקוויטיאוטניא ןייז ףיוא טקוקעג טינ
 רע זיא רעטייו סָאװ .טליצ רע ןיהואו ןוא ליו רע סָאװ ןסיוו וצ קיניז

 רע .ןטקעפע ענייז ןיא רענטסימוא ,רעקיניזטסואווַאב ןרָאװעג ןדַאלַאב ענייז ןיא
 טָאה ןֹוא ךיא ןשיריל ןייז ןגעוו גנולעטשרָאפ ערָאלק ַא ןגָארקעג ךיג טָאה

 ךיז לָאז רֶע ידכ ,ןרעלקוצ ךיא םעד רַאפ סעיצַאוטיס ַא רַאפ סָאװ טסואוועג
 "עג סע .,בגא) .ןןקעלּפטנַא רעכעלשודיח ןוא רעשיטעַאּפ סָאװ ,רענעש סָאװ
 ךיז רעדָא ,טעשזדנַאלבעג ןבָאה ןעוו לָאז רעגנַאמ זַא ,טינ סעּפע ךיז טקנעד
 טַאהעג ןעגנולמאז עטשרע רָאג יד ןיא ןיוש רעבירעד טָאה ןעמ .("טכוזעג;
 ןענָאסַאפ-רעדיל עטמיטשַאב ,ןעמזירעגנַאמ רָאנ ,ןרעגנַאמ רָאנ טינ ךיז רַאפ
 -רעד טייו ,סיוא ךיז טּפעש רעדָא טּפעשעגסיוא ךיז טָאה רעגנַאמ סָאװ טינ
 ,גנוריזַארפ ןייז ,טייקכעלדליב ןייז ,ןעלטימ-סקורדסיוא עשיטעָאּפ ענייז רָאנ ,ןופ

 סָאװ סעּפע וצ ,טיזיוקער ַא וצ ןרָאװעג טריצודער ןענייז ןשזנַאנָאסרעּפ ענייז
 .ןרזחרעביא ןייא ןױא ךיז טלַאה

 -קרעמפיוא רַאפרעד טוװארּפ ןוא סָאד טליפ ןיילַא רעגנַאמ זַא ,ךעלגעמ

 ןייז ןשיוװצ ןדיישרעטנוא יד ףיוא טרָאװרָאפ ןצרוק ןייז ןיא ןכַאמ םַאז
 ,?ךַאד ןפיוא ןרעטש; ךוב ןטשרע ןייז ןוא "ךַאד ןרעביא סנקלָאװ, ךוב ןקיטציא
 ןענייז גנולמַאז-רעדיל רעקיטציא ןוא רעטשרע רעד ןשיווצ טייקכעלנע יד רעבָא

 סנקלָאװא ךוב םעד ןיא ןרעװ סע .ןדיישרעטנוא יד יװ רעסערג ליפ טרָאפ
 ןעמרָאפ יד רעמ ךָאנ ןוא ןוויטָאמ יד ןופ ליפ טרזחעגרעביא ?ךַאד ןרעביא
 ,גנוכַאװשּפָא ןַא זיא גנורזחרעביא עדעי .ךוב ןטשרע ןופ ןלַאפנייא יד ןוא
 רעפיירג רעד ןוא "ּפָאק רענעגיובעג; רעד זַא ,ןענעקייל טינ ןעמ ןָאק ךָאד
 רעמ ןַארַאפ ךוב ןקיטציא םעד ןיא מא סע .ךוב ןיא קיטנָאק זיא ?רעױדַאב
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 ןעמ ואוו ןטרָאד טפערט סָאװ ,ףרַאש רעסעמ ַא יו האנש; רעקינייוו ןוא טייקסטוג
 זיא סע ביוא .טייקילײה רעמ ,טייקילעזטײל רעמ ןַארַאפ זיא סע ,?ףרַאד
 רעקינייוו ןַארַאפ רעבָא זיא ,?טייקטיישרַאפ שכעלטנעגוי, רעקינייװ ןַארַאפ טינ
 רעמ ַא זיא ָאד טײקשירָאיזָאּפ יד ןליפַא ןוא ,טײקשירָאיזָאּפ עשילגניי
 ."שנעגיובעגע

 -געשטשעיּפ ךיז טעמכ ,ןטרַאצ ןעמ טניימ ?רעיורט ןשילגנייא טימ ביוא
 סָאד ןיוש ."ךַאד ןרעביא סנקלָאװ; ןיא ןַארַאפ ךיוא רע זיא ,רעיורט ןקיד
 ןטרַאצ םעד טָא טנָאמרַאפ "ךיש יד ןָאטסיױא לעווכא ךוב ןיא דיל עטשרע
 :רעיורט ןקידנעשטשעיּפ ךיז

 ,עיורט םעד ןט ךיש יד ןָאטסױא לעװויב

 -- ףירוט ריד ןצ ןעמוט ןוא

 ,רעטליּפשרַאֿפ 8 ןיב ךיט יװ ױזַא טָא

 .סילב ןײד רַאֿפ ךיז ןלעטש ןוט

 ,רעפעשַאב ןײמ ,רַאה ןײמ ,טָאג ןימ
 -- ןײש ןײד ןץא סא ךימ רעטײל
 ןקלָאװ ַא ףיוא ריד רַאּפ ךיא גיל טָא
 .ןיײא ךימ רעפעלש ןוא ךימ גיװרַאּפ

 ,ררעטרעװ עטוג רימ ןצ דער טא
 ."דניק ןײד, ןיב ךיא זַא ,רימ גָאז והא
 ןרעמש םעוופ ּפָארַא רימ שוק ןוא
 ,דניז עגײמ ןופ סנכײצ יד

 ךיל םעד ןיא זיא ,ןָאט ןקידהליפת ,ןקידנריר םעד ףיוא טקוקעג טינ
 ןייז ךיוא רָאנ ,"רעיורט רעשילגנייא רעקילָאמַא סרעגנַאמ רָאנ טינ ןַארַאפ
 טָא הרוש יד תודע טגָאז םעד ףיוא .קיטסַאטנַאפ עטיישרַאפ-םורפ עקילָאמַא
 וצ טרירטסוליא שממ ךיז טעב סָאװ ,"ןקלָאװ ַא ףיױא ריד רַאפ ךיא גיל
 בגַא ךיז טנָאמרעד) קיעלב םַאיליװ יו טעָאּפ-רָאטַארטסוליא ַאזַא ןופ ןרעוו
 -יַאּפ יד, דיל ןטמירַאב ןייז ןיא "דליישט יע ָאס יא דוַאלק יע ןַא; סקיעלב
 ןיא רעטיצ רעזעיגילער רעד ןוא טייקכייו עקידנעשטשַאל יד וליפַא .("רעּפ
 ,ןרעגנַאמ ייב סעיינ ןייק טינ ןענייז הרוש רעד

 רעד סיוא טוייל והילא; עדַאלַאב עכעלרעדנואוו יד זַא ,ןגָאז ןעמ לָאז
 עדַאלַאב יד ,תמא .ןרעגנַאמ ייב סעייג ַא זיא (25 'ז) "דיילק ןטעמַאס סעמַאמ
 ןפיט ַא רָאנ ,טייקנייש עשיטעטסע ןוא ליּפש ןשיטעָאּפ רָאנ טינ טגָאמרַאפ
 ,טייקסטוג עטסקינייװניא ןַא ,טייקנייש עזעיגילער ןוא עשילַארָאמ ַא ,טסנרע

 ןוא דיירפ טימ רָאנ טינ ןָא טליפ ןוא ,גנולייה יא ,טסיירט יא טגָארט סָאװ
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 ךיוא רעבָא .טייקכעליירפ רעקידהרות-תחמש ַאזַא סעּפע טימ עקַאט רָאנ ,ןוחטב

 ןעמ ןעק סעמעט עשיטנעדיא ףיוא טעמכ ,סעדַאלַאב עקידרעירפ סרעגנַאמ ןיא

 ,תולעמ עקיבלעז יד ןליפ

 רעדיל ענייש ענױזַא טקנוּפ ערעדנַא ןוא עדַאלַאב עקיזָאד יד רעבָא ביוא

 ךיא טלָאװ ,ןענעכערסיוא ןעמענ ייז ךיז לָאז ךיא ןעוו ןוא --- סעדַאלַאב ןוא

 -יײרַאב ןוא טינ ןפיטרַאפ -- לכיב עצנַאג סָאד ןענעכערסיוא טפרַאדעג טעמכ

 ַא ךיז רַאפ ייז ןבָאה ,ןרעגנַאמ ןגעוו גנולעטשרָאפ רעזדנוא טינ ןרעכ

 ןענעקַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טעוו סָאװ רעד ןוא .טרעוו ןשיטעָאּפ ןסיורג

 ןרעכַאװש ןייק טינ ןגָארטסױרַא טעװ ,ךוב קיטציא ןייז ךרוד ןרעגנַאמ טימ

 -ַאב ןרעגנַאמ טימ ךיז טָאה סָאװ ,רעד יו טנַאלַאט ןכייר ןייז ןופ קורדנייא

 .רעכיב עקידרעירפ ענייז ךרוד טנעק

 -ןַאמ טָאה "ךַאד ןפיוא סנקלָאװע טימ זַא ,ןגָאז ןעמ זומ ןגעווטסעדנופ

 ןרעטש, טימ ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,זיירק ןשיטַאמעט םעד ןסָאלשעג יװ רעג

 ןגעוו דיל; ערעדנַא סָאד יװ ךוב ןיא ןדַאלַאב ןוא רעדיל לייט ןיא ,"ךַאד ןפיוא

 ?ףטנ רעדורב ןיימ רַאפ ןטענָאסע יד ןופ עכעלטע ןוא (69 'ז) "איבנה והילא

 ןכייר סרעגנַאמ ןופ ךעלקערב יד ןופ ןרָאװעג טזייּפשעג ןענייז ייז זַא ,ןעמ טליפ
 ,שיט ןשיטעָאּפ

 סָאװ ,ףירגַאב ַא ןפַאש ךיז ןעמ ןָאק טריטַאד ןענייז רעדיל יד יוו םעד ןופ

 עטצעל יד ןיא טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ןֹוא ןענַאטשעגסיױא ךיז זיא רעגנַאמ

 ַא סָאװ ,ןטעָאּפ ענעי ןופ זיא ,רעבָא ךיא ביילג ,רעגנַאמ .רָאי עשיגַארט רָאּפ

 -טנַא ךיז ןעק יז רעדייא ,ןרעוו ףייר ,ןייטשסיוא ייז ןיא ךיז ףרַאד גנורַאפרעד

 זיב ןייז רעבירעד טעװ סע .םרָאפ רעשירעלטסניק רעקירעהעג רעד ןיא ןקעלּפ

 ןעגנורַאפרעד ערעטיב ןוא עיינ עקיזָאד יד ױזַא יו ןעז וצ טנַאסערעטניא רָאג

 ךָאנ ךיז ייז ןבָאה לייוורעד .ןרעגנַאמ ייב ןקעלּפטנַא טייצ רעד טימ ךיז ןלעוו

 סנקלָאװא ןיא .טייקפיט ןוא טייקשיגַארט רעצנַאג רעייז ןיא טקעלּפטנַא טינ

 ןרעטיול ןקיטכיל םעד ןרעגנַאמ ךיז רַאפ ץלַא ךָאנ רימ ןבָאה ?ךַאד ןפיוא

 טצָאּפ םעד ,טייקלקנוט רעזדנוא ןופ רעטכיילפיוא ןסיורג םעד ,רערעביוצ

 ."ןרעצ עלַא ןופ ּפָא ןרערט יד טשיוװ טייקנייש; טימ סָאװ

)1943( 
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 "תורוד , סעדַארג םייח

1 

 טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,"ָאי, ךוב ןטשרע ןייז טימ ןיוש טָאה עדַארג םייח

 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןענואוועג ,קירוצ רָאי 12--10 ַא

 ,ןסקַאװעג רדסכ עיצַאטוּפער ןייז זיא ןַאד טניז

 רעריפ יד ןופ רענייא זיא רע .ענליוו ןיא עדַארג טָאה ןביירש ןביוהעגנָא

 דַאבָאנילַאטס טריטַאד רעדיל ענייז ןענייז טציא ."ענליוו-גנויק עּפורג רעד ןופ

 םילשורי ןופ .דַאבַאכשַא ןטייוו, ןזיב ענליוו ןופ ךלהמ ַא זיא סע .דַאבַאכשַא ןוא

 עטשרע סעדַארג טניז טייצ ןיא ךלהמ ַא ךיוא זיא סע .דַאבָאנילַאטס זיב עטילד

 -ײלּפ ענעגייא ענייז ףיוא ,ןפָאלעגּפָא ןקירב יד רעטנוא זיא טולב גונעג .רעדיל

 .ןרָאי עשיגַארט עטצעל יד ןופ ןדייל ערעווש יד ןגָארטעכרוד עדַארג טָאה סעצ

 -רָאנ יד ןיא ןליפַא טלָאװ ,עדַארג יו רעטכיד ַא ןופ געוו רעשירעפעש רעד

 טָאה .טציא ךָאנ טסעומש רעוו .סערעטניא ןוא רעגיינ טקעװעג ןטייצ עטסלַאמ/

 זיא רע וַא ,ןזיועג סעמעָאּפ ןוא רעדיל עטשרע ענייז טימ ןיוש עדַארג ךָאד

 בעל ןשידיי ןיא ןטסקידלרוג ןוא ןטסקידלצרָאװ עמַאס םעד ןופ רעטכיד ַא

 ןעמענ רַאפ ,"ףוקיא/ גַאלרַאפ םעד חוכ רשיי רעטנידרַאפ ַא רעבירעד טמוק סע

 רעדירב סעדַארג ןופ ףליה רעד טימ ,ןבעגוצסיױרַא עויטַאיציניא יד ךיז ףיוא

 םעד רעטנוא ,רעדיל סרעטכיד םעד ןופ -- גנולמַאז ערעסערג ַא ,עגָאקיש ןיא

 יז .עלופ ןייק טינ זיא גנולמַאז יד ."תורוד; ןעמָאנ ןשיטסירעטקַארַאכ רעייז

 ןוא ַאי זיא עדַארג סָאװ עז וצ קיטרַאנדײשרַאפ ןוא לופ גונעג רעבָא זיא

 .טינ סָאװ
6 

 ןייז ןבעגעגסױרַא טָאה רע ןעוו ,26--25 רָאי ַא ןעוועג טלַא זיא עדַארג

 ןבירשעג ךעלנײשרַאװ רע טָאה רעדיל עקיזָאד יד .רעדיל גנולמַאז עטשרע
 -גוזַאב טריגירטניארַאפ סע סָאװ ןוא .רָאי 25 ןוא 20 ןשיווצ רעטלע רעד ןיא

 םוצ גנולמַאז רעקיטציא רעד ןיא רעדיל יד טנעייל ןעמ ןעוו ,קרַאטש סרעד

 ,טייקפיירמוא רעדָא ,טייקפייר עשירעלטסניק רעייז ױזַא טינ זיא ,לָאמ ןטייווצ

 -תוירחַא ןייז ,רעטכיד ןופ טײקטנערָאיַאב עקיטסייג יד ,טייקטסנרע יד יװ

 .ללכ ןופ לרוג ןטימ טייקנעמונעגכרוד ןוא טייקיד
 ַא זיא רע זַא ןעמ טעז ,סעדַארג רעדיל עטשרע עקיזָאד יד ןיא ןיוש

 טשרקיערעד .םלועה רדס םעד ףיױא תומוערת טָאה סָאװ ,טנָאמ סָאװ רעטכיד
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 רעוויסַאּפ ןייק ןביילב טינ ליוו רע .אפוג ךיז ןופ טנָאמ סָאװ רעטכיד ַא רעבָא רע זיא
 ,טיונ רעקיליורג רעד ןופ רערעדליש ןוא רעטכַאבָאַאב-רעלטסניק ןייק ,רעיושוצ

 ,גנולעטשנייא ,ףמַאק ,לייטנָא ךיז ןופ טנָאמ רע .גנולַאפעצ ןוא גנוליופ רעד ןופ

 זיא ,רעדיל עשירַאטנוב סעדַארג ןיא עטסשיטַאמַארד סָאד ןוא .שפנ תריסמ

 ןכַאמרעביא לכ םדוק ןלעוװ סָאד יו ,טלעוו יד ןכַאמרעביא ןלעװ סָאד ױזַא טינ

 יד ןיא ןפרואוורָאפ ךיז טכַאמ רע .לביטש-רסומ ןופ ,אמתסמ ,השורי ַא ,ךיז

 :טַאט ןופ דלעה רעד טינ זיא רע סָאװ ,רעדיל

 דגַאש ןײז ןוט רוד ןײמ ןוס ןײֿפ םעד טײלכַאװש ןײמ ןיט עד ךיט ןוט

 ...טגַאה עטגטירטרַאבפ יז ןַאמ 6 יט ,טגײפ ךיז בָאה ךיא ןא

 ,(25 'ז) "ןייצ עשיפלעוו ןיא, דיל ןשיבייל השמ לסיבַא ןייז ןיא רע טגניז

 ןעור טינ םיא טזָאל סע ןוא ,ןסיוועג ןטפרַאשרַאפ ןופ רעטכיד ַא זיא רע

 ןייז רַאפ "ןטַאט ןטיוט ,, ןייז ןופ ליומ םעד ךרוד רעדָא ןיילַא ךיז טפָארטש רע

 -רַאפ ךיז ןלעװ רַאפ ,ןעגנוטסולג יד רַאפ :"ןרָאד רעקידענערב רעקידהווַאת, ַא

 ,קילג ןכעלנעזרעּפ ןופ סעיזוליא טימ ןרוכיש

 ,גײוװטצ יד טא לגיופ8 רעד ןײז טיב ועס ךיא

 ...םגניז טא ירזַא םחס ךיז טגיװ סָאװ

 גָאז רעקיזָאד רעד ,אלימ זיא ."ָאי, דיל-ָאדערק ןייז ןיא רע טרירַאלקעד
 ןשיוװצ ןרָאי יד ןיא טָאה רעטכיד ןייא טינ .רעלעניגירָא רעייז ןייק טינ זיא

 טגיוו סָאװ ,"לגיופ, ןקידלושמוא םוצ לוטיב ןייז טרירַאלקעד 1940 ןוא 0

 רעבָא זיא דיל םעד ןופ עפָארטס רעבלעז רעד ןיא .טגניז ןוא ױזַא םתס ךיז

 -ייצרעביא זיב ךיא ףיטרַאפ טפַאשנדיײל ןיימ, :קורדסיוא רעטייווצ ַא ןַארַאפ

 ,תמא שוריפב לַאפ סעדָארג ןיא זיא סָאד סָאװ ,"גנוג

 ענייז טכַאמ גנוגייצרעביא זיב טּפַאשנדײל ןפיטרַאפ ןענעק עקיזָאד סָאד

 ןענייז ייז .קידנעגייצרעביא ןוא טכע רעדיל ערענָאיצולָאװער ןוא עלַאיצָאס

 ,טערקנַאק ןוא לַאער ךיוא ךָאנ וצרעד

 -שיטע ןוא רערענָאיצולָאװער ןופ רעטכיד ַא רָאנ טינ זיא עדַארג םערָאװ

 ךיוא זיא רע .גנוגייצרעביא זיב ןפיטרַאפ ןָאק רע סָאװ טפַאשנדייל רעלַאיצָאס
 ;זַא ,ןגָאז ךיז ןגעו טכער טימ ןָאק סָאװ ,רעטכיד ַא ,ןכַאז טעז סָאװ ,רעטכיד ַא

 טדנעטרעגּפט םיִגַּפ ןײמ ןיז טיג לָאז סע יט

 ...לגיו עטסופ סָאד ,טנעט יד ףיוא למיש םפד ביוש רעד ךרוד ךיא עדרעד

 (19 יז ,רעלעק)
 ןסיוועג ןכַאװ ַא טימ יז טרעה ןוא ןגיוא עפרַאש טימ טיונ יד טעז רע

 -ַאק-סקלָאפ ןיימ ןופ קערש, םעד טימ שממ לעופב טרעביפ עיזַאטנַאפ ןייז
 ,?סעפַארטסַאטַאק-טלעוו ןופ ץנַאלגּפָא ןטימ,, ןוא *עפָארטסַאט

 ןיימ, טימ "סעפָארטסַאטַאק-טלעווק ןעמַאזוצ ןעייג ןעדַארג ייב סָאװ סָאד
 רע .ךירטש רעשיטסירעטקַארַאכ רעטייווצ ַא רענייז זיא ?עפָארטסַאטַאק-סקלָאֿפ
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  טסַאּפעגפױא ןעגנונָאמ עלַאיצָאס ןוא ןעגנומיטש ערענָאיצולָאװער ענייז טָאה
 ,רעמ ךָאנ ."ךַאװ רעד ףיוא תובָא יד, טליפ רע .שידיי-ףיט טקירדעגסיוא ןוא
 ןענָאמ; ןעמוק סָאװ ,"תורוד ןופ ןייוועג,; דיל םעד ןיא "תובָא; יד ןענייז סע
 : ךות ןוא "ןובשח

 ...תודע:תורוד יד ביג רעפטנע ןַא

 ?טרָאװ ןײײד -- טָאװ טא ףורַאב ןײד דיט סָאװ

 םעד ןייז וצ שדקמ, ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,"עדייזרעטלעג רעד זיא סע
 טינ לקינייא ןייז ןעק'ס, יַאמלַאה "טנייוו ןוא ןעמַאלפ ןיא טייטש, סָאװ ,"םש
 ."ךַאז ןייז רַאפ ןברַאטש

 א

 ַא ןבעגעג םיא טָאה "תורוד , טימ ךיז ןדעררעביא עשיטַאמַארד סעדַארג
 ךיוא םיא טָאה סע .קורדסיוא ןלענָאיצָאמע-שיריל רַאפ רָאנ טינ טייהנגעלעג
 -- טפַאשנגייא עטסקיטכיו רשפא -- ןייז ןצונוצסיוא טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג

 .ןרעטקַארַאכ ןלָאמ ,ןטלַאטשעג ןפַאש ןענעק ןייז
 ןשינָאעלָאּפַאנ םעד; ןדייז ןייז ןופ ,ןדייז-רעטלע ןייז ןופ ןעגנורעדליש יד

 ןופ םיורט; םעד טָאה סָאװ ,"ןעיײװַאז ערעטצניפ ןיא םענעריולרַאפ ַא ,טַאדלָאס
 ןייז ןופ ,"ןעיינש יד ןיא ןבָארגַאב דרעפ ןייז טימ ןעמַאזוצ גנואיירפאב-טלעוו
 -- "זיולק ןיא טכילטייצרָאי עלַא ןשָאלרַאפ טניוו ַא יו; טָאה סָאװ ,רעטָאּ

 -רסומ, עמעָאּפ רעד ןיא ןרעטקַארַאכ ןוא ןטלַאטשעג יד טימ ןעמַאזוצ ןענייז
 ןיא ןבעגעג טָאה ?ענליוו-גנויא עּפורג יד סָאװ ,עטסלופטרעוו סָאד ?סעקינ
 ,גנופַאש-טלַאטשעג ןוא זילַאנַא-רעטקַארַאכ ןופ טרּפ

 ןדלעה-תובָא טייק ַא ןעלקיוופיוא םעד ןיא זַא ,ןטכוד לָאמוצ ךיז ןָאק סע

 ןיא רעבָא .ןרענָאיצולָאװער סעדייז טימ ןסוחי ךיז ןלעוװ ןופ ששח ַא ןַארַאפ זיא
 גנואיצַאב-לוטיב ַא ןבָאה טניימעג טָאה רענָאיצולָאװער ַא ןייז וצ ןעוו טייצ ַא
 רַאפ טכילפ ַא שממ ןעוועג זיא סע ןעוו ,"רעטלַאלטימ ןשידיי ןרעטצניפ, םוצ

 ןיוש ,ןטַאט םענעגייא םעד ןטַאט ןיא ןטלעש וצ רעטכיד ןרענָאיצולָאװעד ַא

 ענייז טימ ךיז ןסוחי סעדַארג זיא ,ןדייז-רעטלע רעדָא ,ןדייז ַא ןופ טדערעגּפָא

 יד ןיא טָאה עדַארג -- ױזַא רעדָא ,יוזַא שפנ-תריסמ ןופ טקַא ןַא שממ תובָא

 ערעזדנוא ןופ השוריב ןבילבעג זדנוא זיא סע טכיל לפיוו ןזיוועג רעדיל עקיזָאד

 -טלעװ ןופ םיורט, לפיוו ,ןליו רעטסעפ ןוא חוכ רעשילַארָאמ לפיוו ,תובָא

 . ..?גנואיירפַאב

 -קנעב ןייק טינ זיא סע .קיטנַאמָאר ןייק טינ ןעדַארג ייב זיא סָאד ןוא

 עטריזיליטס ןָא טייקשידיי זיא סע .טײקידלצרָאװ זיא סע .טיײקידלצרָאװ וצ טפַאש

 קיטסייג זיא עדַארג יװ טקנוּפ ןוא .שממ לעופב ךשמה זיא סע ,ךעלרעטילפ

 ןעניז ןשירַארעטיל-גנע ןיא ךיוא רע זיא ױזַא ,תורוד ןופ טייק רעד ןיא גניר ַא

 ,דיל ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס םעד ןופ ךשמה ַא
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 ךיוא עיצידַארט רעד ןופ ןטייז עוויטיזָאּפ יד טימ ןעמַאזוצ רעבָא טָאה רע
 יד ,טרָאװ ןפיוא טײקטיהעגּפָא טינ יד ןיימ ךיא .ןטייז עוויטאגענ יד טנשריעג
 גנַאגקירוצ ַא עדַארג זיא סָאמ רעסיוועג ןיא .עזַארּפ עקידהצילמ עטקַארטסבַא
 .עמרָאפ ןופ ןובשח ןפיוא ?טלַאהניא, םוצ

 ןופ ,דיחי םוצ ללכ ןופ געוו םעד ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,רעטכיד עשידיי
 ,םָארטש םענעטלַאהעגנייא ןליטש םוצ ץיילפעצ ןטיירב ןוא ןקידמערוטש םעד

 ---ליּפש ןוא עינָאריא וצ סָאטַאּפ ןטסנרע ןופ ,טרָאװ ןדלימ םוצ גָאז ןקרַאטש ןופ
 זָאלרעלעפ ןענייז סָאװ ,רעדיל עשירעלטסניק לָאצ ַא ןפַאש וצ ןזיוװַאב ןבָאה

 ,דיל ןשירַאטנוב ןופ רעטכיד יד רעבָא ױזַא טינ .עיצקיד ןיא ,דליב ןיא ,ןָאט ןיא
 ןיא ןלעטש עסיוועג .גנורעדורעצ רעשילעז רעקרַאטש ןופ םענרַאפ ןסיורג ןופ
 :רעגייטש ַא יװ ןשזַאמיא עסיוועג ,רעדיל סעדַארג

 טכיזעג ריא סעינָאלד עטײרב עגײז ןיט טמעג

 ...טכיל'טײצרַָאי ײװצ יװ ןרערט רָאֹּפ ַא סױא טשעל טא

 םעד ןפַאש וצ ןזיײװַאב עדַארג טעו רשפא זַא ,גנונעפָאה יד טקעוװעג ןבָאה
 ךָאנ עדַארג טָאה זעטניס םעד רעבָא .עמרָאפ ןוא ?טלַאהניא; ןשיווצ זעטניס
 ,ןפַאשעג םוטעמוא טינ טייוו

 א

 ."סעקינרסומ, עמעָאּפ יד זיא ןכַאז עטשרע ענייז ןשיוצ עטסנעגנולעג סָאד
 ןוא ןטריטלַאקע םעד ןטלַאהוצנָא רע טוייװַאב עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ןיא
 ַא ןוא דייר ענעגנוזעצ טַאלג טָאטשנָא ,טייצ רעבלעז רעד וצ ,ןָאט ןכעלרעייפ
 : רָאמוה וליפַא ,ןטלַאטשעג ,ןרעטקַארַאכ ,עיצַאוטיס ןבעג ,ןליפעג ןופ ץיילפעצ

 (רעיוא יד רַאֿפ ךיז טלַאה רעדָארבנכַארט רעצרוק רעד
 ,טײק ןוא קאמשעג םיא טרוח ,קוספ ַא ליומ ןיא טּפַאב
 :ןרעױדַאב טימ םירפא טרעהעגוצ ךיא בָאה ןרעה

 טפיול --- "רעטּפָארטשעג, ַא ןיב ךיא טא -- טּפָארטשעג ךימ טסָאה וד
 .טײרש א םוא רע
 ,רעדָארבנכַארט רעגנַאל רעד טפיול ןגעסטנַא
 ,םיא םורַא טלבריװ ןטק תילט רעד
 ,טרעדַאגקעצ זיא לקער ןײז ,טשטיוקעצ זיא םינפ ןייז
 .םיטש ןײז זיא טרעדָאמשרַאּפ א

 .ןעקוורטעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טנעה יד טימ טרעדײלש רע
 ,יּפָארַא ןײג וטחמ -- ףירַא טינ וטסיײג,
 ןעקנוזעגּפָארַא רע זיא
 .ּפָאָק וצ ּפָאק ןצרוק טימ ךיז ףיטוצ טגָאלש טא
 --- ,ירעטנורַא ןײג וטממ -- ףױרַא םינ ןטסײגג
 ,רעטנוזעג יא רעבָא רעצרוק רעד
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 { "טרעהעגוצ ךיט בָאה ןרעה;} .רעכעה רע טײרש

 ,קירב ולָאמש ַא ףיוא רענרעה יװ ךיז ןסױטש ײז

 -- ,עלָאטַארטסָא רעד ךרוד ןטימ ןיא טכירקיס זיב

 ..י עירוב טײז ןײז ןיא רעדעי ךיז טפרַאװ

 ,רעלָאמש ַא זיא רעלָאװַארטסָא רעד
 ,ףוג טכַאװש טא סופ ןקנַארק ַא ,טנעה עטרַאצ טימ

 ,רעסיורג ןוא רעקיטנַאק 8 ּפָאק ַא טציז ןעלסְקַא ערַאד ףױט

 ;ףיױא ןשטנעמ ןצנַאג ַא טסערפ סָאװ -- טסיפ ַא

 ,עסײה ןוא עלעקנוט --- ןגיא

 -- ,האנה רעשיטלעװ ףױא טײז ַא ןופ וקוק סָאװ

 ,סופ ןטנַארק ןײז ,קילב ןײז סא רע טלַאהַאב

 !הער היח ַא ײב יװ ,ןקַאבניק יד טזײװ ןוא

 ,טורדרַאפ ןופ קידנעטש ךיז טמירק םיַנּפ ןייז

 ןרעטיב ַא םעט ַא לױמ ןיא ןליפּפָא טלָאװ רע יװ

 ,יברַאפ ערעגנײ יד םירוחב יד טײג רע ןעװ ןוא

 .ןרעטיצ רעכעה ןעמיטש עקידנעגנילק ןעמענ

 (80 טייז)

 ןופ ליפעג םעד טימ טינ ןיוש ,טציא "סעקינרוסמ, יד טנעייל ןעמ ןעוו

 עמעָאּפ עקיזָאד יד וליפַא זַא ,ןעמ טקרעמַאב ,לָאמ ןטשרע םוצ יוװ גנוקעדטנַא

 ןייק טינ ןעמעלַא ךָאנ זיא סע .תונורסח עשירעלטסניק ןופ יירפ טינ טייוו זיא

 "רעטרעוו-ליפ רעד בילוצ שטשוטמ ןענייז ןלעטש עכעלטע ןוא ךַאז עטקידנערַאפ

 םַאנסיוא ןטימ .רקיע רעסיורג ַא עמעָאּפ רעד ןיא ןַארַאפ רעבָא זיא סע .טייקיד

 ןטעָאּפ ערעגניי יד ןבָאה ,"םייה ןיימ,; עמעָאּפ רעשיריל-שיּפע סרערעל לאיחי ןופ

 סָאװ ,סעמעָאּפ ערעגנעל ןבירשעג רָאי 15--10 עטצעל יד עטיל ןוא ןליופ ןיא

 עדַארג .ןעגנורעדליש-הביבס עשיטסילַארוטַאנ ןוא תונורכז סנטסרעמ ןענייז

 -לָאזקע ןוא עטקינײּפעצ יד ןיא קינייװעניא ןופ ןעגנירדוצניירַא ןזיוװַאב טָאה

 .ןדלעה ענייז ןופ תומשנ עטריט

 ױזַא ךיז ןָאק ןעמ בוא ,זיא סע .קיריל ןייז ןופ דוס רעד ךיוא זיא סָאד

 -רעביא רעשילעז רעכעלנייּפ ןופ קיריל יד .קיריל עשיגַאלָאכיסּפ ַא ,ןקירדסיוא

 ןיא ערעדנַא ןוא ךיז ןרעדליש וצ טוג סרעדנוזַאב טגנילעג ןעדַארג .גנובעל

 ,"ןכעטש ןוא ףיוא ןעייטש ןליפעג, ןעוו ,סיררעדנַאנַאפ ןשיכיסּפ ןופ סעצָארּפ

 קיריל ַאזַא טימ .דיל ַא ןיא טקירדעגסיוא לָאמַא ךיז טָאה בייל ינַאמ יװ

 עכיױה-וצ ַא ןטלַאהנָא קידנעטש זומ ןעמ .סָאמ יד רעבירַא טפָא ןעמ טּפַאכ

 ,גנַאזעג טָאטשנָא ,לָאז דיל סָאד זַא ,רַאפעג יד ןַארַאפ זיא סע ןוא רוטַארעּפמעט

 -ָארע סעדַארג לָאמוצ ןריקָאש רשפא רַאפרעד .יירשעגסיוא רעקידקָאטייװ ןרעוו

 זיא קיטָארע ןעוו .קידהוואת ךעלנייּפ וצ ןוא טעקַאנ וצ ןענייז יז .רעדיל עשיט
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 זיא סע .קידנסױטשּפָא טפָא יז זיא טרעטיילעג שירעלטסניק ןוא שיטעטסע טינ
 ןָאט רעטוג יו גנונָאטַאב רעמ ליפ ןַארַאפ רעדיל עשיטָארע סעדַארג ןיא
 ,שילַאקיזיר טפָא טײקטמַאלפעצ זיא רעדיל עשיטָארע ןיא דָארג

 -עצ ןייז ןשרעהַאב וצ שירעלטסניק קידנעטש טינ טזייװַאב עדַארג ןוא |
 -טמַאלפעצ יד טייג טפָא ,רעדיל עשיטָארע ענייז ןיא רָאנ טינ ןליפַא ,טייקמַאלפ
 ,רעדיל ענױזַא ןיא .רעייפ ןביילב טָאטשנָא ,רעביפ ַא ןיא רעבירַא םיא ייב טייק
 -יא יד זיא (22 יז) ?ןטארק, (27 'ז) *עדַאלַאב; ,(26 'ז) *רַאמשָאק, יװ ,לשמל

 .עלענַאיצַאמע-ףיט ַא יו ,עקידרעביפ ַא רעמ ערעפסָאמטַא יד ןוא גנובעלרעב
 "הנבל שודיקא ,"ןטרָאג ןיא טסברַאה, יװ רעדיל עטוג ךות ןיא ענױזַא וליּפַא

 ןיא ,(דיל שיטסינַאיסערּפסקע-קסעטָארג לופסקורדנייא עייז ַא זייוונלעטש)

 יו ,טײקנעדנוצטנַא רעמ ,רעייפ יו רעביפ רעמ ןַארַאפ זיא ,"דמערפ רעד;
 ,טייקשירענָאיזיװ יווװ עיצַאניצולַאה רעמ ,טייקנעדנוצעגנָא

 ןגָאאעצ וצ ףיוא םיחטש עסיורג עדַארג ףרַאד ,רעקיטעּפמיא ןַא טעָאּפ ַא
 ןופ רעטכיד עלַא יו .חטש םעד סיוא טליפ'מו סָאװ טימ רעבָא ךיז טדנעוו'ס .ךיז

 טלעטש ,םזינַאיסערּפסקע ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב ןענייז סָאװ ,רוד ןרעגניי

 ענעפרָאװעצ ןוא ענעגירשעצ ,עשילָאברעּפיה ענױזַא טימ דיל ןייז ןָא עדַארג
 .רָאפ ןלעטש ייז יװ רעמ ןלעטשרַאפ ייז זַא ,רעדליב

 -סיוא ךיז זומ רע ,ןלעטשוצּפָא ךיז ןעוו ןוא ואוו טינ טּפָא טסייוו עדַארג
 ,ךיל ןייז טימ ךיז טנָאי רע ,ָאנד םוצ זיב ןּפעשסיױא ,טכַאמנָא וצ זיב ןעגניז
 ןיא ,טײקיטסַאה רעד ןיא ."יָאװָאלַאה םירטס} ,עניַארקוא ןיא טגָאז ןעמ יו
 יו תמאב ,עיזַאטנַאפ רעטמַאלפעצ ןייז ןופ ןשזַאמיא ןצירּפש טײקישַאר רעד
 .ןעקנופ

 עדַארג זיא ןכיילגרַאפ ןוא רעדליב עפש רעד ףיא רעבָא טקוקעג טינ

 -ךליב עלַארטנעצ ַא ןבָאה ןופ ןיז ןיא שיטסַאלּפ .טעָאּפ רעשיטסַאלּפ ןייק טינ
 -צנַאג רעשיטסַאלּפ ַא ןיא ןעמערופסיוא דיל ןייז לָאז סָאװ ,גנולעטשרָאפ עכעל

 רעדָא ,עכעלקנַאדעג יד טימ לעלַארַאּפ ןעדַארג ייב ןפיול ןשזַאמיא יד .טייק

 רעדָא ,ןטנעמעלע ערעדנוזַאב יװ ,םָאנָאטױא ןביילב ןוא ןעגנוטּפױהַאב עשיריל

 םעד ןוא ןייא ןיא זַא ,ךעלגעמ ןעדָארג ייב זיא רַאפרעד .דיל םוצ בָאגוצ
 :ןכַאז ריש ַא ןַא וצ ןרעוװ ןכילגרַאפ טקעיבוס רעד לָאז דיל ןבלעז

 ,רעביראש ץוש טעװ לַשפ"רעמעלב ןפ בוט'סםוי רעד ןעװ גָאט ַא רעטעּפש

 רעביטש ענעסַאגרַאֿפ ײב ץײרט רעשיפרָאד ט יװ ןילַא ןבײלב ךיא לעװ

 ...רעביא גערבירעטַאװ טײב ןבײלב סָאװ ,רעדײלק סמענעטנורטרעד 8 יװ רא

 =- 52 יי יאר אשי ,:-2 ריי א יי ראטע יי ואאטא  י ייי קאאאעא  ייייי "עעאואטאאאיייייייי יא

 (בָאר ןפ לגילפ עטנקירטרַאפ יװ ,טטנוּפ ןלעװ גָאט ַא רעטעּפש

 ןבָטה ײז ךיא ףרַאד טָאט --- ןעלסקַא יד ןופ טנעה עגײמ סםוטש ןענײרּטָארַא

 ..טרעביױטטעגּפָא ךיזןפרעטעלב יד ןיוש טָאה סָאװ ףײז םרב א לעװ ךיט ראג

 ,הרעטש ןֶא למיח רעטערַאמכרַאפ 8 רעװ ךיא רעדײא רעבָא ליװרעד
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 -- טניװ םניא גָאט יא קיטכעג ןוא
 ;ןרעטמַאל רעדנילב רענעשָאלרַאּפ ַא

 ענעסָאגרַאפ ייב ץיירק רעשיפרָאדא ַא ןייז דיל ןופ "ךיא; רעד טעװ ָאד

 יו טנעה עמוטש? ןבָאה טעו רע ,"רעדיילק סמענעקנורטרעד; א ,"רעביטש

 ןָא למיה רעטערַאמכרַאפע ַא ןייז ךיוא טעוװ ,"ןבָאר ןופ לגילפ עטנקירטרַאפ

 ַא ןיא סע .,ליפ וצ זיא סע ."ןרעטמַאל רעדנילב רענעשַָאלרַאפ, ןוא ,"ןרעטש
 "כז ןיא ןטלַאהוצנייא ץלַא סָאד רעווש זיא סע .טייקכעלטייהנייא ןַא ןָא טייקליפ
 ,ןשזַאמיא ּפָאקסָאדײלָאק םעד ןופ ןגיוא יד רַאפ טלדניווש סע ןוא ,ןור

 -עגוצ ןייק טינ זיא סעדַארג טייקכעלדליב יד זַא ,ןגָאז רעבָא זומ ןעמ

 -דליב-טמָארּפסקע ןַא זיא סע ,עטכַארטעגרעביא ןייק טינ זיולב רָאנ ,עטכַארט

 רעד ףיוא ןוא טנַאלַאט ןשירעטכיד ןכייר ןייז ףיוא תודע טגָאז סָאװ ,טייקכעל

 טינ זיולב זיא רע .טפַאש רע רעכלעוו טימ ,טײקנַאטנָאּפס ןוא טייקרַאבלטיממוא

 ,דליב ןוא טרָאװ ףיוא ןרזּפ רעסיורג ַא ;קידװערַאּפש גונעג
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 לָאמוצ ןענייז ,עיצַאוקַאװע רעד ןיא ןבירשעג טָאה עדַארג סָאװ רעדיל יד

 ןוא ןפרָאװעצ ױזַא טינ ןענייז ייז .רעדיל עקידרעירפ ענייז יו רעטרירטנעצנָאק
 ,ןטפָאהַאב רעגנע זיא דליב ןָא דליב ,רעלופ ןוא רעדילָאס שימטיר ; טפיורשעצ

 ,רעדיל עשירָאטַאגילבָא ,ןגָאז וצ ױזַא ,רָאּפ ַא ןַארַאפ רעבָא ןענייז רַאפרעד
 "דַאבאכשַא ןטייוו ןיא; יו ,רעדיל ענױזַא ןופ ןלעטש עסיוועג ןיא רעבָא

 רעטרעטיילעג וצ עדַארג טכיירגרעד ,"ירדנ לכ; ,"טסברַאה רענַאטסיקישזדַאט;

 ,עקיברַאפ ןענייז רעדיל עטשרע ייווצ יד .טייקשירענָאיזי רעטכע ןוא קיריל

 סעדַארג ןוא ,טפַאשדנַאל-חרזמ רעד ןופ סױרַא טסקַאװ שזַאמיא רעשיטָאזקע רעד
 -תורוד; ןייז ,קיגַארט ןוא טייקרעדנוזַאב רעשידיי ןופ ןייזטסוװַאב ןוא ליפעג
 ןוא טייקכעלרעייפ עשידַארג עשיטסירעטקַארַאכ ַא רעדיל יד וצ טיג ?טייקיד

 ,טייקגביוהרעד
 "עג ןוא הרובג טימ לופ זרעפ רעד זיא ,ןברוח ןגעוו רעדיל רָאּפ ַא ןיא

 ןוומ ןעלמיהפ סָאװ ,סָאטַאּפ ןוא טפַארק ַא טימ טפָא טדער רע .טײקטנַאּפשעג
 :?טרָאװ ַא סטָאג קיטשרָאד ןעגנילש ןעמוק ןוא ךיז ןעלקייק רענייטש ; ןעמוטש

 ןעמעג ךיא לעװ טגעה יד ףיױא

 -- ףוג סטענערָארפרַאפ ןיד

 -- רעטלַאק רעגלעמרימ ַא

 ףיױרַא םיא בײה ךיא א

 ,רעטלַארטשעצ רעד ןײש רעד יא

 טײרב רעד ןיא ןײּטש לעװ ךיא

 ,ןגעװ יד רןפ ץיײרק ןפיוא

 טײג סָאװ ןדעי ײב טא
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 .ןגערפ ךיא לעװ טרָאּפ סָאװ ןוא
 סָאװרַאּפ ריא טסײװ רשּפַאא
 ?ןעמוקעגמוא ביוט ןײמ זיא
 זָאלג זיא םינּפ ריא טעז
 ןעמוטש םעד לכײמש ריא טעז
 ךניז יד ריא טסײװ רשפא
 !ןטכַארט ריא ןופ ,ץרַאה ריא ןופ
 ,דנילב ךָאד דא גױא ריא ,טעז
 ...ןטכַאמשרַאּפ םעד פיל ריא ,טעז
 טלעװ רעד ףיוא ןָאָק יצ ,טגָאז
 . ףןבעג ךָאנ טּפַאשביל ווא דיירפ
 ,דלעפ סָאד ךָאנ טגירג סָאװרַאפ
 ןןבעװש ךָאנ לגײפ יד וא
 טנעה יד ףיוא ףוג ריא טימ
 ןעקנָאלב דיא לעט טלעט רעד ךרוד
 טגעמונַאמ טױט ַא יװ
 ןעקנָאשעג רימ טױט רעד טלָאװ
 ואװַא םיא ךוז ךיא ןוא
 ,ךאלמ ןיימ ןלעטשוצפיוא
 ןר רעקיבײא ןיא ןוא
 ....ךיא לַאפ עגײז סיפ יד יב

 עניימ ףיוא ףוג ןייד טימ, דיל םעד ןופ גוצסיוא רעניילק ַא זיולב זיא סע
 טציא זיב טָאה עדַארג סָאװ ,רעדיל עטטקרַאטש עמַאס יד ןופ סנייא ,"טנעה
 -ָאילימק רעד ,"הנקז ַא ןופ םולח רעד; ,"גנודיישעצ; רעדיל יד ןופ ,ןבירשעגנָא
 ַא יז ןגעו ןבעג לָאז סָאװ ,עטַאטיצ ַא ןביילקוצסיוא רעווש זיא "רבק רעקינ

 ןייז רעכיז טלָאװ סע ןוא ,עגנַאל וצ טּפָא ,רעדיל עגנַאל ןענייז ייז .ףירגַאב

 ןייז ןגעו ץרַאה ליפױזַא טימ טדער סָאװ ,רעטכיד ַא ןגָאז וצ שיטקַאט טינ
 -טסעדנופ ,ןייז ךירַאמ טינ לָאז רע זַא ,"םייה רעטקנעבעגסיוא ןוא רעבורח;
 ןיילַא רע יו ,ןייז ןעמַאצ לסיב ַא ןלעוו לָאז רע ןעוו ,ןעוועג טוג טלָאװ ןגעוו

 סָאטַאּפ ןטכע ןייז ןטייבעצ טינ ױזַא לָאז רע ןעוו ,"ןושל ןדנובעצ, ,סע טפור
 ,טייקכעלדליב-ןטעקַאר ףיוא

(1946) 
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 (= עיזעַאּפ רעשידיי רעד ןיא טלָאװער ןוא עיצידַארט

 ןוא עיצידַארט ,  זיא ,ןיוש טסייו ריא יו ,טַארעּפער ןיימ ןופ ןעמָאנ רעד
 טלָאװ טַארעפער רעד זַא ,זיא תמא רעד ."עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טלָאװער
 ייוצ עטצעל יד זיולב ךָאד ןענעז קיטכיוו םירָאװ ,שרעדנַא ןסייה טנָאקעג

 עלַא ,ןסיזעט עלַא ,ןעמענ עלַא ."עיזעָאּפ עשידייק -- ןעמָאנ םעד ןופ רעטרעוו

 ץורית ַא יו רעמ טשינ ףוס-לכ-ףוס ךָאד ןענעז ןטקנוּפדנַאטש ןוא ןעגנַאגוצ
 רשפא --- עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןגעוו ןדער לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ ןענָאק וצ
 -ַאּפ עשידיי יד .ןבילבעג ךָאנ זיא זדנוא סָאװ ,טסיירט לקיטש עקיצנייא סָאד

 ךָאד זיא סָאד -- ןעגנוכיירגרעד עריא ,גנולקיוטנַא ריא ,גנַאג ריא --- עיזע

 רעמ טשינ .חבושמ הז ירה הברמה לכ ,שוריפב ןוא סנ רעזדנוא ,סוחי רעזדנוא
 רעבירעד טעװ טַארעּפער רעד ןוא רעטצינערגַאב ַא טנייה זיא "הברמה; רעד
 זיא ןגעווטסעדנופ .דליב ךעלריפסיוא ןַא יו ,סעּפע ןופ עמעכס ַא רעכיג ןייז
 -ער ייס ,עיצידַארט ייס ,?קישטנַאדָאמעשט/, ןייק טָאלג טשינ רענייז ןעמָאנ רעד
 ריא וצ ךייש זיא סָאװ סעּפע --- רוטארעטיל ןיא םינינע עלעוטקַא ןענעז טלָאװ

 ,גנולקיװטנַא ריא ןופ קימַאניד רעד ֹוצ ,גנַאג
 רעזדנוא ןיא ןטלָאװער ןייק ןופ רעמ טשינ ןעמ טרעה טנייה זַא ,זיא תמא

 -ער עשירַארעטיל ןופ טייצ יד זדנוא ייב קעװַא רעדייל ןיוש זיא סע .עיזעָאּפ
 ייב ןעמוק סע .ןעמרָאפ שיינ וצ ןעגנובערטש ןוא ןעגנומערטש ןופ ,ןטלָאװ
 ןופ ןעניז ןלעמרָאפ ןיא ,ןעגנומערטש עיינ ןייק ןופ רעבָא ,תוחוכ עיינ וצ זדנוא
 ייב ןעגנומערטש עיינ ןופ טייצ יד טָאה ללכב .טשינ ןעמ טרעה ,טרָאװ םעד
 רעזדנוא ןיא ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,רעטכיד ,ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל זדנוא
 ןיוש ןלוש עקיזָאד יד ןענעז ןלוש ענרעדָאמ ןופ רעייטשרָאפ יװ רוטַארעטיל
 עפורג ַא ןעוועג בייהנָא ןיא ןענעז ,לשמל ,"עגנוי, יד .ןסקַאװעגרעבירַא גנַאל

 ךיז טָאה קירוצ רָאי 40--35 ערעסָאװ טימ .םינּפ-ןּפורג ןטמיטשַאב ַא טימ ןטעָאּפ
 יװ ,עצנַאג סלַא עּפורג רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגעוו ןדער טזָאלעג רעכיג

 יד זיא רעטעּפש .רעייטשרָאפ ערעדנוזַאב עריא ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןגעוו
 -וצ רעטעּפש סָאװטע זיא סָאװ ,קיווייל .ה רָאנ טשינ .טרעקרַאפ ןרָאװעג ךַאז
 ןכיגניא רָאג ןענעז ןירעּפלַאה ֿבײל השמ ןוא ,עפורג רעד וצ ןענַאטשעג
 ףסוי ,ץרַאװש .י .י ךיוא רָאנ ,עּפורג יד ןסקַאװעגרעבירַא רעדָא ,ןסקַאװעגסױרַא

 רעשידי רעד דובכל בולק"ןעּפ ןשידיי ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא טנעיילעג טַארעּפער (*

 ןט17 ןוא ןט16 םעד קרָאיהינ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ 1950 זיב 1900 רָאי ןופ רוטַארעטיל

 ,1950 רעבמעצעד

202 



 םויה דע ךָאנ ןענעז סָאװ ,דנַאלייא ןבואר ןוא בייל ינַאמ וליפַא ןוא .,קינלָאר

 ןָאטעג ןַאּפש ןשּפיה ַא ןבָאה "עגנוי, יד ןופ רעגערט-ןענָאפ עלעיציפָא יד

 ,סיוארָאפ

 טָאה ןיז ַא רַאפ סָאװ .ןטסיכיזניא יד עגונב תמא ךיוא זיא עבלעז סָאד

 טשינ ?טסיכיזניא ןַא ןגעוו יו ןענײטשטַאלג בקעי ןגעוו ןדער וצ ,לשמל ,טנייה

 ןופ סָאדערק ןוא סעירָאעט יד ןסקַאװעגרעבירַא גנוטכיד סנײטשטַאלג זיא רָאנ

 ןיא .רערעדנא ןַא זיא עיזעָאּפ ןופ םענַאב רעקיטנייה ןייז ךיוא רָאנ ,םזיכיזניא

 סעיציניפעד רעקילדנעצ ןעניפעג ןעמ ןָאק ןעלקיטרַא עשיטירק סנײטשטַאלג

 ,טרָאװ ןופ קיזומ רעד ןגעוו ןעגנוגָאזסױרַא רעקילדנעצ ,עיזעָאּפ ןוא טסנוק ןופ

 יד ןופ ייס ךוּפיה רעד ןענעז סָאװ ,דליב ןשיטעָאּפ ןופ קיטסַאלּפ רעד ןגעוו

 ןטסיכיזניא עקילָאמַא יד ןופ קיטקַארּפ רעד ןופ ייס ,סעירָאעט

 ןענעז ןטעָאּפ ערעטלע זַא ,טריסַאּפ ןדנוא ייב טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ

 ,ןרָאװעג רעגניי ןגָאז וצ ױזַא ןענעז ,ןעגנומערטש עיינ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ

 ַא ןיסעיל .ַא וליִפַא ןוא .רָאי עגנַאל וצ םיא טַאלבנעזיױר .א ןוא שָאוהי יו

 -טסניק ענייז ןבירשעגנָא טָאה ,סעדָאמ ךָאנ טגָאיעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיד

 ןוא טריטלָאװערעגּפָא זדנוא ייב טָאה ןעמ יװ םעד ךָאנ ןיוש ,רעדיל עשירעל

 רָאנ טשינ ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןענעז ,שָאוהי יא ,ןיסעיל יא .טמערוטשעגּפָא

 ןליפַא טָאה ןיסעיל .רענרעדָאמ ךיוא רָאנ ,ןרָאװעג רעשירעלטסניק ןוא רעפייר

 ןופ ןַאקעד רעד ,ןעזייר םהרבא ןוא ."סעשיטסינעשזַאמיא; טסייה סָאװ ,דיל ַא

 םענרעדָאמ םעד ןופ רעטָאפ רעד םיטרּפ ךס א ןיא זיא סָאװ ,עיזעָאּפ רעזדנוא

 וצ ךייש זיא סָאװ טנרעלעג טשינ סעּפע ןעד רע טָאה ,דיל ןשיריל ןשידיי

 רעדָא ,םידימלת ענייז יו ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ענעי ןופ טרָאװ ןופ טסנוק רעד

 עיצידַארט ןוא טלָאװער ןגעוו ןדער טשינ רעבירעד ןָאק ןעמ ? רעכַאמכָאנ וליּפַא

 רעקלעפ ערעדנַא ייב םעד ןגעוו טדער ןעמ יװ ןעניז ןבלעז םעד ןיא זדנוא ייב

 רעדָא ,ןסָאמ יד טימ עיזעָאּפ רעזדנוא ןטסעמ טשינ ללכב ןָאק ןעמ .תונושל ןוא

 רעזדנוא .ןרוטַארעטיל ערעדנַא ןופ סעיצַאקיפיסַאלק יד טיול ןריציפיסַאלק יז

 ערעסָאװ ןיא .ךרדה-תציפק ןופ טייקלענש רעד טימ טלקיװטנַא ךיז טָאה עיזעָאּפ

 ןרוטַארעטיל ערעדנַא יו ליפ ױזַא ןכַאמכרוד טפרַאדעג רימ ןבָאה רָאי 0

 ,טייצ ליפ ױזַא לָאמ יירד רעדָא ייווצ ןיא

 ןביױהעגנָא גנַאל טשינ ָאד טשרע טָאה ןעמ זַא ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ

 טייוו ךָאנ זיא סעצָארּפ רעד ןוא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש יד ןפַאש וצ

 ,קיטייצנייא ןעמוקעגרָאפ זדנוא ייב ןענעז סָאװ ןעגנומערטש .טקידנערַאפ טשינ

 ןבָאה ןרוטַארעטיל ערעדנַא ןיא ןעגנומערטש ןופ סולפנייא םעד רעטנוא רעדָא

 יד ייב סָאװ .גנוטיידַאב רעדנַא ןַא רָאג תוביס עטנַאמרעד יד בילוצ זדנוא ייב

 סָאװ ,סנַאסענער ןעוועג ןדנוא ייב רָאג זיא ,ץנעדַאקעד ןעוועג לשמל זיא םייוג

 ,גייטשפיוא ןַא ןעוועג זדנוא ייב רָאג זיא ,הדירי ןעוועג זיא םייוג יד ייב

 ייב ויא ץנעדנעט רעלַאיצָאס רענעפָא ןַא טימ עיזעָאּפ ןופ טרּפ ןיא ןליפַא

 רעשיסור רעד ןיא ןעמוקעג זיא װָאסַארקענ א ןעו .שרעדנַא ךַאז יד זדנוא
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 ןבָאה ךַארּפש "רעשיטסילַאנרושז; ןייז .טימ ,ויטָאמ-רעגריב ןייז טימ עיזעָאּפ
 "ןיקשוּפ רעד ןופ לת ַא טכַאמ רע זַא ,לוַארַאק ןגירשעג טעפ ַא ,יָאטסלָאט ַא
 זיא ,תמא ןעוועג טשינ סָאד זיא ןוװָאסַארקענ ַא ןופ טרּפ ןיא ביוא .עיצידַארט
 -עג ,זעיצנעדנעט רעדָא ,שיטקַאדיד .ןפָא זיא סָאװ ,עיזעָאּפ ןעמונעג ללכב רעבָא
 ,םלועה תומוא יד ייב ןטרַאדנַאטש עשירעלטסניק ןופ גנורעדינּפָארַא ןַא ןעוו

 ןעמ ןָאק רָאנ טשינ ? עיזעָאּפ רעלַאיצָאס רעזדנוא ןגעוו ןגָאז סָאד ןעמ ןָאק רעבָא

 רָאנ ,ןצרּפ ,ןגורפ ,ןעניסעיל ,ןדלעפנעזָאר ןופ רעדיל יד ןגעוו ןגָאז טשינ סָאד

 ,ןטַאטשלעדע ןוא ןרעװָאשװָאב ,ןיקסוועשטניוו ןופ רעדיל יד ןגעוו טשינ וליפַא
 ןעמ טָאה ? הדירי א ןעוועג טָאד ייז ןענעז ןעמעוו ןגעק ןתמא רעד ןיא םירָאװ
 ייב ןבָאה סָאװ רעטכיד יד ןעוועג ךָאד ייז ןענעז ? רעסעב ןבירשעג ןעד ייז רַאפ
 עשירַארעטיל ַא טכַאמעג םיא ןופ ןוא "ןָאגרַאשז םעד ןסירעג ןוא ןסיבעג; זדנוא
 ןדנוא ייב סע טלַאה ןעגנוניישרעד עטנַאמרעד יד טימ יו טקנוּפ ןוא .ךַארּפש
 סעטַאט יד זַא ,ןגָאז לשמל ןעמ ןָאק .עיצידַארט ןינע םעד טימ שרעדנַא ךיוא
 טקנוּפ ןטעָאּפ עקיטנייה ערעזדנוא רַאפ ןבָאה עיזעָאּפ רעזדנוא ןופ סעדייז ןוא
 ןוא סרעטָאפ ערעייז ןטעָאּפ עשידייטשינ רַאפ ןבָאה סע יוװ ,גנוטיײדַאב אזַא
 ! סעדייז

 ַא רעדָא ,עיצידַארט-ריּפסקעש ַא וצ סעכעלנע סעּפע זדנוא ייב ןַארַאפ זיא
 עיצידַארט ןייז טיצ רע זַא ,לשמל ,טגָאז רעגנַאמ קיציא זַא ? עיצידַארט-ןיקשוּפ

 ,עבלעז סָאד ןעד סָאד זיא ,ןעדַאפדלָאג םהרבַא רעדָא ,רעשזרַאבז לוולעוו ןופ

 -יפַאטעמ עשילגנע יד ןופ עיצידַארט ןייז טיצ רע זַא ,טגָאז טָאילע ןַא ןעוו סָאװ
 םיא ייב זיא סע .טסנרע יװ ליּפש רעמ סָאד זיא ןרעגנַאמ ייב ?ןטעָאּפ עשיז
 -מיטשַאב ַא ייב ךיז ןטלַאה יװ ,ןטײקשיַאכרַא עטריזיליטס ןופ עגַארפ ַא רעכיג

 טלָאװ ןייש .ןייז טנָאקעג טשינרָאג סָאד טָאה שרעדנַא ןוא .עיצידַארט רעט
 ןופ ןליטס ןוא ןעמרָאפ יד ייב ךיז טלַאה יז ןעוו ןעזעגסיוא עיזעַאּפ רעזדנוא

 | יב ,סעדייז ןוא סרעטָאפ עריא

 ןטלַאה וצ סָאװ ייב טַאהעג טשינ ךיז ןבָאה ןטעֶאּפ ערעגניי יד ביוא רָאנ
 זיא סע ביוא ,ןרעקוצּפָא ךיז סָאװ ןופ טַאהעג רעבָא ייז ןבָאה ,ןטלַאהנָא ןוא
 ךיז סָאװ ןופ טַאהעג ןיוש ייז ןבָאה ןּפינקוצנָא ךיז סָאװ ןיא ןעוועג טשינ
 טָאה טלָאװער רעייז ןבױהעגנָא ןבָאה "עגנוי, יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןסײרוצּפָא
 ןקידנטײדַאב ץנַאג ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ עיזעָאּפ עשידיי ערעטלע יד ןיוש
 יד ןטרוגוצנָא ןעמעוו ןגעק ,ןטסעמרַאפ וצ ךיז ןעמעוו טימ ןעוועג זיא סע .שי
 רערעטלע רעזדנוא ןגעוו ןבָאה טשינ טנייה ןלָאז רימ גנוניימ ַא רַאפ סָאװ .ןדנעל

 רעקיטירק יד רַאפ ייס ,ןטעָאּפ יד רַאפ ייס זַא ,ןעקנעדעג רימ ןפרַאד עיזעָאּפ
 ?ערהַאװ; ,רעקיטכיר ,עתמא ןעװעג סָאד זיא טייצ רענעי ןופ רענעייל ןוא
 ףעיטנָאעל .י טָאה "רעדיל עטלמַאזעג; ךוב ןטשרע סשאוהי ןגעוו .עיזעָאּפ

 ןעגנַאזעג, יד ןעמָאנ ןטימ עיזנעצער .ַא "טפנוקוצ; רעד ןיא טכעלטנפערַאפ

 רעבָא ,תונורסח עסיוועג ףיוא ןזיוועגנָא טָאה רע ,תמא ."טעָאּפ םעד ןשאוהי ןופ

 "?ןעגנַאזעג; ןענעז רעדיל סשאוהי זַא ,טלפייווצעג טשינ עגר ַא ףיוא טָאה רע
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 ,"ךיל ןעגנוזעג טשינ; סשאוהי .טרָאװ םעד ןופ ןעניז ןשיטעָאּפ ןטסכעה ןיא

 זיא ,טקילפעצ ןוא טקיוװצעצ ױזַא גנַאל טשינ ָאד טשרע טָאה ןײטשטַאלג סָאװ

 .עיצקיד ןוא םערָאפ ןופ קרעוו-רעטסיימ ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב ותעשב

 טשינ; םעד טימ טקיװקעג ךיז ןיגלָא השמ טָאה 1915 יװ טעּפש ױזַא ךָאנ

 ."ךיל םענעגנוזעג

 "שגנוי; יד ןבָאה ןעמונעג שירָאטסיה זַא ,ןעקנעדעג רעבירעד ףרַאד ןעמ

 קרעװ ערעייז סָאװ רעטכיד טימ רָאנ ,ןעמעוו-יבַא טימ טשינ ןטסָאמרַאפ ךיז

 -יטעָאּפ רעד ןיא טרָאװ עטצעל ןוא עטסכעה סָאד יו טכַארטַאב ןַאד ןעמ טָאה

 רעדיל יד ךָאנ זַא ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה ןעמ .טסנוק רעש

 יד .סרענעש רעדָא ,סרעסעב סעּפע ןייז ןָאק ,ןשאוהי ןוא ןדלעפנעזָאר ןופ

 תונצל עטסערג יד ןייטשסיוא ,ןפמעק רעווש טזומעג רעבירעד ןבָאה ?עגנוי;

 "ןטנעדאקעד, יו רָאנ טשינ טכַארטַאב ייז טָאה ןעמ .תופידר וליפַא ןוא

 ןבָאה "עגנוי, יד .טרָאװ ןשידיי ןופ רעברַאדרַאפ ןוא ןרַאברַאב יו טושּפ רָאנ

 ןופ ןענעז ןסניוועג ןֹוא תונוחצנ ערעייז ןוא ןעוװעג חצנמ ףוס לכ ףוס רעבָא

 טרעדנעעג קידנעטש ףיֹוא ןבָאה "עגנוי; יד .רעטקַארַאכ ןקידנכַאמ-עכָאּפע ןַא

 ןביירש טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ייז ךָאנ .דיל ןשידיי ןופ רעטקַארַאכ םעד

 עשיטעָאּפ ןוא ןטײקטגַאװעג עכעלכַארּפש יד .ייז רַאפ ןבירשעג טָאה ןעמ יו

 ָאשיז ַא ,בייל ינַאמ ַא ,ןירעּפלַאה בייל השמ ַא ,רידַאנ השמ א סָאװ ,ןטייקיינ

 יד ןופ קיטעָאּפ רעד יבגל ןענעז דיל ןשידיי ןיא טכַארבעגנײרַא ןבָאה ױדנַאל

 רעמ ַא ךיוא רָאנ ,רערַאבטכורפ רעמ א ןעוועג רָאנ טשינ רעטכיד עקידרעירפ

 ןטיײקטגַאװעג ןוא ןטייקיינ יד יו וטפיוא רעלַאקידַאר רעמ ןוא רענרעדָאמ

 .עגנויא יד ןופ קיטעַאּפ רעד יבגל ןטסיכיזניא יד ןופ

 -טסניק-ןייר טלעטשעג ךיז טָאה רע שטָאכ ,"עגנוי, יד ןופ טלָאװער רעד

 עכעלטפַאשלעזעג ןופ טצענערגעגּפָא קידרעפייא ױזַא ךיז ןוא ןליצ עשירעל

 ןעגנורעדנע עלַאיצַאס עפיט ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג ךות ןיא רעבָא זיא ,ןגַארפ

 ,תוחוכ עיינ ןסקַאװנָא טפרַאדעג ןבעל ןשידיי ןיא ןבָאה סע .ןבעל ןשידיי ןיא
 ןלַאװק עטלַא ןרעװ קידעבעל רעדיוװ ןוא עיינ ןענעפע טפרַאדעג ךיז ןבָאה סע

 -לעהרַאפ יד ןיא ןעגנורעדנע עפיט ןעמוקרָאפ טפרַאדעג ןבָאה סע ,טסייג ןופ

 -דניפמע עיינ ַא ןרעװ ףייר טפרַאדעג טָאה סע ,ללכ ןוא דיחי ןשיווצ ןשינעט

 ןוא ןיז ןפיוא קוק רעיינ ַא ,ןשינעפרעדַאב-רוטלוק עיינ ןעמוקפיוא ,טייקכעל

 טלָאװער רעד יוװ ךַאז ַאזַא וצ ןעמוק ןענָאק ןעוועג לָאז סע זַא ,ןבעל ןופ תילכת

 סָאד טשיג טלָאװער רעשירעלטסניק ַא זיא ןגעווטסעדנופ ."עגנויק יד ןופ

 עלַאקידַאר רעמ יד אקווד זַא ,טפערט טפָא .טלָאװער רעלַאיצָאס ַא סָאװ עבלעז

 טײדַאב ןלַאיצַאס רעייז ןיא רענָאיצקַאער ןענעז טסנוק רעד ןיא סעיצולָאװער

 ויסערגָארּפ ןייז לָאז סעיצידַארט עטלַא רָאג וצ רעקקירוצ רעד אקווד ןוא
 ,רעטקַארַאכ ןייז ןיא שיקלָאפ ,שיטַארקָאמעד ןוא

 ןפורעג ןבָאה זדנוא ייב רעקיטירק ?עשיטסיסקרַאמ, עסיוועג סָאװ סָאד

 ןיא גנופיטרַאפ ַא ןעוװעג ןתמא רעד ןיא זיא "שינרעטצניפ ןוא עיצקַאער;
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 ןופ ןרעוו ףייר ַא ןעוועג זיא ,עיצידַארט רעקיטסייג רעקירעי-טנזיוט רעזדנוא

 -רעד ןוא גנואיײרפַאב ַא ,םישוח ןופ גנולדייאסיוא ןַא ,ליפעג ןשירעלטסניק

 -קלָאפ עזעיגילער ןופ ןרעו טריריפסניא ןַא ןעוועג זיא'ס .דיחי ןופ גנוביוה

 יּפסניא רעטסכעה ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג ןילַא ןענעז סָאװ ,ןעגנוגעווַאב

 -קלָאפ ןופ ןטנעמעלע ענױזַא ךרוד עיזַאטנַאפ רעד ןופ גנורעכיײרַאב ַא ,עיצַאר

 .עיזַאטנַאפ סיורג ןופ טקודָארּפ רעד ןעװעג ןײלַא ןענעז סָאװ ,גנופַאש

 ןוא ןעגנוגעװַאב עקיטסיג ערעדנַא זיא סע עכלעו רעדָא ,עשירַארעטיל

 -ָאיצקַאער טשינ ןענעז ,ןשטנעמ ןופ ןבעל סָאד ןרעכיײרַאב סָאװ ,ןעגנומערטש

 ןבָאה ןעגנומערטש עשירַארעטיל ענרעדָאמ ערעזדנוא יו טקנוּפ רעבָא ,רענ

 טשינ ךיוא ייז ןבָאה ױזַא ,?שינרעטצניפ ןוא עיצקַאער, ןייק טכַארבעג טשינ

 ,םזיליהינ רעדָא ,םזיאַאדַאד ןייק טכַארבעג

 רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיז טזָאל סע ,טרעקרַאפ

 ןרָאװעג זיא עיזעָאּפ עשידיי יד רענרעדָאמ סָאװ :סָאװ טָא ןלעטשטסעפ

 עטריניפַאר ןוא עליטבוס עניױזַא ףיוא טריטנעירָא ךיז טָאה יז רעמ סָאװ

 רעד ,םזינָאיסערּפמיא רעד .,םֹוילֶאבמיס רעד יװ ןעגנומערטש עשיטעָאּפ

 ,ןרָאװעג ןײלַא זיא יז רעליטבוס ןוא רעטריניפַאר סָאװ ,םזיטנַאמָארדָאענ

 ,המשנ רעשידיי רעד ןופ ךעלרעמעק ענעי וצ ןרָאװעג יז זיא רעטנענ ץלַא

 ענעגרָאברַאפ, סָאד רעדָא ,ענעטלַאהַאב סָאד ,"זונגה-רוא, רעד טגיל סע ואוו
 טָאה ,"עגנוי; יד ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ,וָאטַאנגיא דוד יװ ?טכיל

 ,רעשיטקַאדיד סָאװ ,טייז רעטייוצ רעד ןופ .קרעוװ ענייז ןופ סנייא ןפורעגנָא

 טריניפַאר רעקיצניװ סָאװ ,רעלענָאיצנעװנָאק סָאװ ,רעשיקנערפ-טלַא סָאװ

 ריא ןיא ןעוועג יז זיא שידיי רעקיצניװ ץלַא ,ןעועג זיא עיזעָאּפ רעזדנוא

 ץלַא -- ןשזַאמיא ןוא רעדליב ,ןעמטיר עריא ןיא ,קיפיצעּפס רעשירעלטסניק

 ןופ תבש רעד רָאנ טשינ קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ריא ךרוד זיא רעקיצניװ

 -כעלגעטלַא עשירעגייטש רעזדדנוא ,ךָאװ רעזדנוא וליפַא רָאנ ,ןבעל רעזדנוא

 ןביוהרעד ,ןלַאגיס .י .י ַא ןופ יו ,רעטכיד עקידרעטעּפש יד ןופ זיא סָאװ ,טייק

 טייקילייה ןוא טייקנייש רעד וצ ,טייקידשדוק-תבש רעשיטעָאּפ ַא וצ ןרָאװעג

 .עדנעגעל רעמורפ רעקיטייצרַאפ ַא ןופ

 ?ןלַאװק עשידיי ערעפיט יד ןופ טייוו ןעוועג ןיסעיל זיא :ןגערפ טעװ ןעמ

 ,טָאירטַאּפ רעקידרעיפ רעד ,רעטכיד רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג רעד ,ןיסעיל

 רע זיא -- טָאפַאשע ןפיוא ןעגנַאגעג םישודק עלַא טימ זיא סָאװ ,ןיסעיל

 רעד ,םכח:דימלת רעד ,שאוהי ?ןלַאװק עשידיי ערעפיט יד ןופ טייוו ןעוועג

 רעטרעדנוה טשינ ביוא ,רעקילדנעצ ןופ רעטכיד רעד ,ך"נת ןופ רעצעזרעביא

 יד ןופ טייו ןעװעג רע זיא ,סעמעט עשידומלת ןוא עשילביב ףיוא רעדיל

 סָאװ ,דלעפגעזָאר סירָאמ ןגעוו ןגָאז וליּפַא סָאד ןעמ ןָאק ןוא ?ןלַאװק עשידיי

 ףרַאד םדוק זיא !?ןענמיה עלַאנָאיצַאנ עקימַאלּפ ליפ ױזַא ןבירשעגנָא טָאה

 לייט ַא ןרָאװעג ךיוא רעטעּפש ןענעז ןיסעיל ןוא שאוהי זַא ,ןעקנעדעג ןעמ

 "רַאפ סָאװטע סניסעיל זיא ,סנטייווצ .עיזעָאּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ
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 רעקיכליה ןייז ,דָאטעמ רעוװיטַארַאלקעד-לַאנָאיצַאר ןייז ,קיטעָאּפ עטרעטלע
 עשיטסימ ,ערעליטש יד טימ טקילפנָאק ןיא ןעמוקעג טפָא זרעפ רעטרעמַאהעג
 טשינ ָאד ךיז טדער ,סנטירד .טסייג ןייז ןופ ןטנעמעלע עשיזיפַאטעמ ןוא
 סע ,סעיצַאטנעירָא עלַאנָאיצַאנ ןגעו טשינ ָאד ךיז טדער סע ,קיטַאמעט ןגעוו
 ,קלָאפ ןשידיי םוצ סעדָא ןוא ןענמיה עלַאנָאיצַאנ ןגעו טשינ וליפַא ךיז טדער

 ףיױא טשינ סיוא ךיז טקירד סָאװ סעּפע ,רעפיט ,רעניד זיא סָאװ סעּפע רָאנ
 ,ןיינ ,םערָאפ רעד ןיא ןליפ ךיז טזָאל רָאנ ,ןפוא ןימאמ'ינַא ןוויטַארַאלקעד ַא
 .םערָאפ ןיילַא זיא ,רעמ

 -- סעמעט עשידומלת ןוא עשילביב ףיוא רעדיל סשאוהי ,לשמל ,טמענ

 םעד ןופ סעמעט עבלעז יד ףיוא רעדיל יד ןופ שרעדנַא ייז ןענעז סָאװ טימ

 ןליפַא ןוא שאוהי סָאװ ?יעמ וועל רעטכיד ןשיסור םענעסעגרַאפ-בלַאה טציא

 ענעגנולעג רעמ ַא לָאמַא רעקינייוװ ַא לָאמַא ןעוועג זיא ,ןבעגעג ןבָאה ןיסעיל

 רעבָא ייז ןענעז טייוו יוװ .הדגא ןַא ןופ רעדָא ,דָאזיּפע ןשילביב ַא ןופ עזַארפַארַאּפ

 !הדגא ןַא ןופ ליטס םעד ןופ ,עיזעָאּפ רעד ןופ ,עיזַאטנַאפ רעד ןופ ןעוועג

 "ידומלת רעדָא ,רעשילביב ַא ףיוא עמעָאּפ רעדָא ,דיל ַא ,הברדַא ,טכיילגרַאפ

 עבלעז יד ףיױא רעדיל יד טימ טעָאּפ ןשידיי םענרעדָאמ ַא ןופ עמעט רעש

 'ר ןגעוו רעדיל סקיוויל טכיילגרַאפ ;ןטעָאּפ ערעטלע ערעזדנוא ןופ סעמעט

 סקיוייל ;אביקע 'ר ןגעו עמעָאּפ רעשירָאטַאמַאלקעד סניסעיל טימ אביקע

 ןגעו רעדָא ,רעדירב יד טימ ןפסוי ןגעו רעדָא ,לבה ןוא ןיק ןגעוו רעדיל

 סרעגנַאמ ,לאקזחי ,גשיבא ןוא דוד ,ןלואש ןגעו רעדיל טנײטשטַאלג ,ןלואש

 רעטנענ זיא רעוו טעז ןוא ןשאוהי ןופ רעדיל עשילביב יד טימ רעדיל-שמוח

 רעגנַאמ ליו טסיזמוא טשינ .שרדמ ןופ עיזַאטנַאפ רעד וצ ןוא טסייג םוצ

 "קיציא שרדמ,; רעדיל ךוב ַא סנייז ןפורנָא

 זיא יז רעשיטסינרעדָאמ וליפַא ןוא רענרעדָאמ סָאװ עיזעָאּפ עשידיי יד

 סָאװ ,קיומ רעד ןיא רעליטכוס סָאװ ,םטיר ןיא רעיירפ סָאװ ,ןרָאװעג

 טלָאװ ךיא ,רעשידיי ץלַא שזַאמיא ןיא רעטריניפַאר ןוא רעשירעלטסניק

 ןופ ןיז רעװעלצַארב ןמחנ 'ר םעד ןיא ןרָאװעג יז יא ,רעשידיסח טגָאזעג

 רעד ,עיזעַאּפ רעשידי רעד ןיא טלָאװער רעטשרע רעד ןיוש .טרָאװ םעד

 יד וִצ רעקקירוצ םעד ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא ?עגנויא יד ןופ טלָאװער

 וצ רעקקירוצ ַא ןָא ייז טפור ץרּפ יװ "ןלַאװק עטבעלעגרעביא םיוק, עטלַא

 רעױרט ןטריטלַאזקע ןייז וצ ןשטנעמ ןשידיי ןופ עױַאטנַאפ רעזעיגילער רעד

 ןקיווייל ייב רָאנ טשינ .סָאטימ-הלואג ןוא טפַאשקנעב-חישמ ןייז וצ ,הוודח ןוא

 םעד ,רַאטנוב םעד ,ןירעּפלַאה בייל השמ ייב ךיוא רָאנ ןעז סָאד ןעמ ןָאק

 ןופ ףיול ןעיירפ םעד ןיא ,ןשזַאמיא ענייז ןיא ןעז סָאד ןָאק ןעמ .רערעטסעל

 יזַא ךיז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןקסעטָארג ענייז ןיא ,סעיזיוו עשיטּפילַאקָאּפַא ענייז

 סָאװ ,ןעמטיר-יחרז ענייז ןיא ,טײקשילַאדטַאעט-םירוּפ רעשידיי רעד ןופ ליפ

 ןוגינ-ארמג ןלענַאיצידַארט םעד ןופ ליפ ױזַא ךיז ןיא ןבָאה
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 ןעז ךיוא סָאד ןָאק ןעמ רָאנ ,ןבייל השמ ןוא ןקיווייל ייב רָאנ טשינ ןוא
 רעטסיימ רעד ,רע זַא ,ןבָאה ליוו ןעמ סָאװ ,רעטכיד םעד ייב ,ןבייל ינַאמ ייב
 רָאנ ,ןלציל אנמחר ,טשינ דיי ןייק ןצנַאגניא רָאג זיא ,םָאידיא ןשידיי ןופ
 רעדָא ,ןענעקיילרַאפ טשינ רענייק ןָאק יאדװַא .סור רעטלעטשרַאפ ַא סעּפע
 -גופ ,ןבייל ינַאמ ףיוא עיזעָאּפ רעשיסור רעד ןופ סולפנייא םעד ןריזימינימ

 -נגייא ַאזַא ףיא טכַארבעגסױרַא טשינ זדנוא ייב רענייק טָאה ןגעווטסעד
 ינַאמ יוו ןוחטיב ןשידיי ןופ עיזעָאּפ יד ןפוא ןשירעלטסניק-ןייש ןוא ןקיטרַא
 עיצידַארט רעד ןיא זדנוא ייב טייג (ךיז טייטשרַאפ דיל ןיא) קיווייל ביוא .בייל

 ןחישמ ףיוא ןטרַאװ טימ טנגונגַאב טשינ ךיז ןבָאה סָאװ םילבוקמ ענעי ןופ

 רעד זדנוא ייב בייל ינַאמ זיא ,ןעגנערבּפָארַא דלַאװעג טימ טלָאװעג םיא רָאנ
 טמוק סָאװ ,ןביולג םעד ןופ רעטכיד רעד ,ןוחטיב-סקלָאפ ןליטש ןופ רעטכיד
 טזָאלרַאפ םלוע לש ונובר רעד זַא ,השעמ-סקלָאפ רעד ןיא קורדסיוא םוצ

 ןעשעג רע טעװ עגר רעטצעל רעד ןיא ,טייו טשינ זיא סנ רעד זַא ,טשינ
 םיא טָאה קלָאפ סָאד יװ יױזַא טָא סױרַא והילא טמוק ןבייל ינַאמ ייב

 טילפ סָאװ ,והילא רעד טשינ זיא סע .טמערַאװעגסיוא ןוא טקיטלַאטשעגסיױא

 -רַאפ ַא םורַא טייג סָאװ והילא רָאנ ,למיה ןיא סעטערַאק עקידרעייפ ףיוא
 ןוא .רעױּפ ַא יו רעטלעטשרַאפ ַא וליפַא טפָא ,דרע רעד ףיוא רעטלעטש

 ,טעָאּפ םעד ןופ טלַאטשעג סָאד ,ןבייל ינַאמ ייב טלַאטשעג טייווצ ַא טמענ

 זיא סָאװ ןוא רעוו ,םיא טפור בייל ינַאמ יו "רענױזַא זיולב רעפייפ, םעד
 ? רעגיוונייא ןייק ,רעליטשנייא ןייק ,רעגנערב-טסיירט ןייק טשינ ביוא ,רע
 יד טעז .והילא רעטלעטשרַאפ ַא סעּפע טשינ רעיש ךיוא ךָאד זיא רע

 :ייוצ יד ןשיווצ טייקכעלנע

 ,רעיױרט ןוא טפַאטביל טימ ןגיױא ענײז לופ

 ,רעביל ַא לכײמש ַא ןפיל יד ףיױא טא

 -- ,רעױּפ ַא יװ טלעטשרַאפ לצלעפ 8 ןיא ןוא

 .רעביטש עמערַא ךרוד ןהילא טײג

 ַא יו טפייפ, ןוא רעביטש עבלעז יד ןשיװצ םורַא טייג טעָאּפ רעד ןוא
 -- ױזַא טפייפ רע תעב ןוא "טיונ רעד ןופ רעדיל עלַא טיילפ עכעלרעדנואוו

 סָאד לייו ,ןןרערט יד ליטש רעד ןיא ןעגנילש ,ןרעה ,ןכרָאה (ןדיי) ןעייטש,
 טָאה דלעפנעזָאר ."טיונ רעד ןופ ןסייוו ייז לייוו ,טיירפרעד ייז זיא ץרַאה
 ."המוא ןיימ ןופ םולח רעד טגנעה ,רעמוטש ַא ףיוא עברעוו ַא ףיוא; ןעגנוזעג
 רעמוטש רעד ןופ ןעמונעגּפָארַא םולח םעד ןבָאה ןטעָאּפ עשידיי ענרעדָאמ יד
 .קורדסיוא ,ןושל ןבעגעג םיא ןוא עברעוו

 ךיא ןיימ "עגנויק גָאז ךיא ןעוו ןוא) "עגנויא יד עגונב תמא זיא'ס סָאװ

 דוד ןעוועג זיא רעײטשרָאפ-טּפיוה רעייז סָאװ ,עּפָארײא ןיא ?עגנוי, יד ךיוא

 ױזַא יד ןוא עקירעמַא ןיא ןטסיכיזניא יד עגונב תמא ךיוא זיא (ןרָאהנײא
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 ףיוא טקוקעג טשינ ןטסיכיזניא יד .עּפָארײא ןיא ןטסינַאיסערּפסקע ענעפורעג

 -נעירָא בור סָאד ךיז ןבָאה ,רַאפרעד עקַאט רעכיג ,םזינרעדָאמ-ַארטלוא רעייז

 סָאד ןבָאה יז רעמ טשינ .עיצידַארט רעקיטסייג רעשידיי רעד ףיוא טריט

 ףיוא ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז ."עגנוי; יד יו טרימילבוס ױזַא טשינ ןָאטעג

 ,ןפוא ןקיניזטסואווַאב-שיאעדיא ,םענעפָא ,ןטקעריד רעמ ַא

 יד ןיא םזינַאיסערּפסקע ןשידיי םעד ןופ טנענַאּפסקע רעטסקיטכיוװ רעד

 םזינָאיסערּפסקע רעד זיא ,קַאבלוק השמ ןעוועג זדנוא ייב זיא ןרָאי רעקיצנַאוװצ

 ,סָאטימ ןשידיי ןיא גנופיטרַאפ ַא טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג ןקַאבלוק ייב

 רע זַא ,טגָאזעג קיטכיר טלמונַא טָאה ןרָאהניא דוד ןעמעוו ןגעוו ,קַאבלוק

 ןשידי םעד ןעניפעג וצ ןעגנולעג ךעלדנע זיא סע ןעמעו רעד ןעוועג זיא

 -ולָאװער עשיסור יד וליפַא טָאה --- שזַאמיא ןשידיי ןשיפיצעּפס םעד ,שזַאזייּפ

 ןרהַא ןוא ."תוחול ענעדלָאג טימ ןטקיטולברַאפ ַא זירא א יו ןעזעג עיצ
 רָאנ טשינ זיא ,זדנוא ייב ןטעָאּפ עשיטסינרעדָאמ יד ןופ רענייא ,ןילטייצ

 רָאנ ,שידיי ןענעז גנוסַאפפיוא עשיטסימיזעיגילער ןייז ,קיטַאמעט ןייז סָאװ

 רעד .,זרעפ רעקידמוצמצ רעד ,דיל ןייז ןופ גַאזגיז רעקידלוּפליּפ-ףרַאש רעד
 ןענעז ךיילגרַאפ רעקיניזפרַאש-ךעלשודיח רעד ,לטשּפ עטמַאלפרַאפ סָאד ,זמר

 רעייטשרָאפ רעקיטכיו ַא ,גרעבנירג יבצ ירוא זַא ,ךיוא ביולג ךיא .שידיי

 ןופ םַאנסיוא ןייק טשינ ויא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא םזינרעדָאמ ןשידיי ןופ

 ,םערָאפ רעד ןיא ןרָאװעג זיא עיזעָאּפ רעזדנוא רענרעדָאמ סָאװ .ללכ םעד

 ,טסייג ןיא ןרָאװעג יז זיא רעשידיי ץלַא

 םעד טנָאטַאב רעמ טָאה רע .םַאנסיוא לקיטש ַא ָאי זיא שטיוװַאר ךלמ

 טָאה ןײלַא רע .טנעמָאמ ןשידיישיפיצעּפס םעד יװ ,ןשיטע-לַאסרעוװינוא

 -ַאנָאיצַאר ַא ןוא טסילַאער, ַא זיא רע זַא ,טגָאזעג גנַאל טשינ ָאד ךיז ןגעוו

 ןוא יסיא ןקיטייצרַאפ ַא ןופ שימעג ַא ץעגרע רע זיא רעבָא ךות ןיא ."טסיל

 עיצידַארט בכיר-ינב א ןעוועג זדנוא ייב טלָאװ סע ןעוו .,רָאבָאכוד ןקיטנייה ַא

 .ןענעכערוצ ריא וצ טגעמעג ןשטיוװַאר ןעמ טלָאװ

 ןיא ןעוועג ןרָאי רעקיצנַאװצ ביײהנָא יד ןיא זיא רע שטָאכ ,שיקרַאמ ץרּפ

 ןיא זיא רע .עפורג רעוועיק רעד וצ רעמ םַאטשּפָא ןייז טיול טרעהעג ,ןליוּפ

 ןשיסור םעד ןופ סולפניא םעד רעטנוא ןענַאטשעג רעדיל עטשרע ענייז

 ןייז וצ טרעטשעג טשינ רעבָא םיא טָאה סָאד .םזינישזַאמיא ןוא םזירוטופ

 ענייז ןיא ןיוש .ליטס ןיא ךיוא רָאנ ,קיטַאמעט ןייז ןיא רָאנ טשינ שידיי

 סָאד ןעמ טליפ ,ןענעז ייז יו טעינילכרַאפ ןוא טרעביושעצ ,רעדיל עטשרע

 ענייז ןיא ךיוא רָאנ ,"עּפוק; ןייז ןיא רָאנ טשינ .עקידלצרָאװ ןוא עקידתורוד

 חסונ ןשידיי םוצ ןבערטש סָאד קיטנעק זיא טייצ רענעי ןופ רעדיל ערעדנַא

 ןטעָאּפ עשידיי זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ ללכב זיא סע .שזַאמיא ןוא דליב ןיא

 ערעייז ןבָאה ,ןענינעסעי ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ

 סָאװ ןטנעמעלע ןופ טיובעג ןשזַאמיא עטחומעגסיוא ןוא עטלצניקעג לָאמוצ

 ןעז וליפַא סָאד ןָאק ןעמ .,לַאוטיר ןוא עיגרוטיל רעשידיי רעד וצ ךייש ןענעז
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 ןשזַאמיא ענייז ןיא טָאה ןינעסעי ביוא .ןיקסנָאלש ןשיאערבעה םעד ייב
 עשיחלג ןוא סעװגנערָאכ ןופ דלָאג ןטימ טעשטשילבעג ,ןאדאל טימ טעדַאשטעג
 ערעזדנוא ןבָאה ,רעקעלג-:רעטסיױלק ןופ שעמ טימ ןעגנולקעג ןוא סעזיר

 ןיא ןשזַאמיא ערעיז טלקיװעג רפוש ןזָאלבעג ,לידבהל ,ןטסינישזַאמיא

 -תנותכ ןוא ןתופנכ-עברא ןיא ,ןתכורּפ ,ךעלעטנעמ ןיא טריצעג ייז ,תועוצר
 טליפ -- רעטמַאצעג ןוא רעטרעטיילעג -- ןשיקרַאמ ייב יו רעמ ךָאנ .סמיספ
 ןוא ןײטשפָאה דוד ןטעָאּפ ערעטלע יד ייב ליטס ןשידיי וצ ןבערטש סָאד ןעמ

 ,ןגרעבניניפ ,ןָאקטיװק ייב רערַאבלטיממוא ןוא רעליטש ןוא ןַאמצרַאװש רשא
 ,ךיז טכַאד ,ןעמָאנ ןטימ ,לכיב טשרע סגרעבניניפ .ןענַאמנייטש ןוא ןקינזער
 ,קיטסימ ןוא קילָאבמיס רעשידיי טימ טּפַאזעגנָא זיא .,"יולב;

 -עיציפָא וליפַא טייצ ַא ןוא ,רעקידרעטעּפש רעד יו רערעדנַא ןייק טשינ
 גַארטרַאפ ַא ןיא טָאה ,ווָאניסונ .י רָאסעּפָארּפ ,רעקיטירק רעשיטעווָאס רעל
 ךָאנ ןרָאא עטשרע יד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עּפורג רעוועיק רעד ןגעוו
 :טגָאזעג ,עיצולָאװער רעשיסור רעד

 עשירַארעטיל ןופ סָאמ יד םגה ז8א ,ןענָאטַאב זומ ןעמ

 ןופ סעמרָאפ יד ןרָאטעג ןענעו עפורג רעטעיק רעד ײב ץרעװ

 הל עשידיײ יד טָאה ךָאד ,רוטַארעטילטלעװ רענרעדָאװ רעד

 ןשירָאטסיה לַאגטיצבַאג ַאאא טכײרגרעד ןעװ ןטלעז רוטַארעט

 ,"סגגײאג עפורג רעד ןןפ קרעװ יד ןיא דָארג יװ ,סעגרַאפ

 (אטמגײטש ,רתסנ ,ןָטסלגרעב ןפ טרעװ יד ןיא סרעדנוזַאב

 ךָאנ ןבָאה ײרד עטצעל יד .ַאמצרַאװש רשא ןוא ןײטשּפָאה

 םעד ןדנובעגפיווב ןפוא ןקידריװקרעמ רעדווזַאב 8 ףיוא

 .ןגרָאמ ןרענָאיצולַאװער ןטימ ןטכעג ןלַאנָאיבַאג

 טייצ רענעי ןופ ןעלקיטרַא עשירַארעטיל ענייז ןיא טָאה ןָאטלגרעב

 -סױרַא טרּפ םעד ןיא טָאה ןוא "?ןטנעמעלע עשידיי, ףיוא ּפָארט םעד טגיילעג
 ןופ רעטכיד עשידיי ערעגניי יד רַאפ רעטסומ ַא יו רתסנ םעד טלעטשעג
 -רַאכ ,רעקסנימ ,רעוועיק רעד ןופ ןטעָאּפ יד יװ לענש ױזַא .עכָאּפע רענעי
 ןוא ןיא םעד ןיא ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה סעּפורג ערעדנַא ןוא רעוװָאק
 ןיא ךיז ןבָאה ןוא עיזעָאּפ רעשידיי רעשיטעווָאס רעד ןופ םָארטש ןקיצנייא
 -- ?סעטַאט ןוא סעדייז יד טימ טגירקעצ; דיל ַא סָאקטיוװק ןופ רעטרעוו יד
 רעד טימ ןכַאמוצקעװַא ךייש טשינ זיא סע .שרעדנַא ןרָאװעג ךַאז יד זיא
 ןשיװצ סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד ןיוש .עיזעָאּפ עשידיי עשיטעווָאס יד טנַאה
 עמַאס יד ןופ לָאצ ַא ןעוװעג ןענעז דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא רעטכיד עשידיי יד
 עטסנרע ןַא בייחמ זיא ,טַאהעג ןעוו ןבָאה רימ סָאװ ,ןטעַאּפ עטסלופטנַאלַאט
 ,גנואיצַאב עמַאזקרעמפיוא רָאג זיב ןוא

 ןעגנוכיירגרעד עקיטכיוו טנכייצרַאפ טָאה עיזעָאּפ עשידיי עשיטעווָאס יד
 עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא רָאנ ןרָאי ערעיירפ עטשרע יד ןיא רָאנ טשינ
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 עיזעָאּפ ַא טפָא זיא יז .עיזעָאּפ עשיטעווָאס יד ןענעייל ןענָאק ףרַאד ןעמ .ןרָאי
 ןעמ טניפעג ןטייווצ ַא ןוא ןענילַאטס רַאפ ללה קיטש ןייא ןשיווצ .םיסונַא ןופ

 ןלעטש עשירעלטסניק ןוא עשיריל ערעייט טפָא רעטכיד ןשיטעווָאס ןטוג ַא ייב

 סע ביוא .טושּפ ױזַא ץלַא טשינ זיא טייקשידיי ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ןליפַא ןוא

 עשידיי עלַאנָאיצַאנ יד וליפַא ,עזעיגילער יד ,עשידמול יד טלעפעג סטָאה

 ,עיצידַארט עשינומה-שידיי ַא ,עלַאיצָאס ַא טליפעג רעבָא ךיז טָאה ,עיצידַארט

 ןענרעל סָאװ -- קורדסיוא ןַא סבייל ינַאמ קידנצונ --- סעקַאטסָארּפ רענישזעינ"

 יזיא ןַא ןופ קרעװ יד ןיא .ןדיי ךיוא ןענעז ?סעקַאװטיל רענליוו ייב הרות

 ךיז טליפ "סעטָאלב רעקסנימ, יװ קרעוװו עטשרע ענייז ןיא לעיצעּפס ,קירַאכ

 -רַאפ ריא ,עסַאמ רעשידיי רעד ןופ עיגרענע רעטלמַאזעגנָא ןופ סיירפיוא רעד

 ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג רעירפ זיא סָאװ ,טסעטָארּפ ןוא טייקטרעטיב

 ןוא דלעפנעזַאר סיֹרָאמ ןופ רעדיל לייט ַא ןיא ןפוא ןקימַאלּפ-שינַאגרָא ןַא
 ריאמ עשטיא ןופ ןעגנולייצרעד לייט ַא ןיא ןפוא ןשירעלטסניק:טכע ןַא ףיוא

 ,גרעבנעסייוו

 ,סקידמכילע-םולש סעּפע ןַארַאפ זיא רעדיל עטשרע סרעפעפ קיציא ןיא

 -עצ רעד ןיא ןײרַא גנירּפש ַא ןָאטעג עלָאּפש לטעטש ןייז ןופ טָאה רעפעפ

 םעד יסייּפ לטָאמ יו טָא ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ עיכיטס רעטזיורב

 -ירפ םעד ןיא ןײרַא גנירּפש ַא לרעקלַא-ןקנַארק סנטַאט ןייז ןופ טוט סנזח

 ךיז טָאה ,עיצולָאװער רעד טימ טיירפעג ךיז טָאה רעפעפ .ןסיורד ןקידגניל

 -לָאמָאסמָאק עדנַאלב עריא טימ ,ןקלָאּפ עשיאיײמרַא-טיור עריא טימ טיירפעג

 טָאה ןעמכילע-םולש ייב לגניי ןטייווצ ַא יװ ,ןטנָארפ יד ףיוא ןרָאפ סָאװ ,סעק

 .עיצַארגימע רעקידחסּפ-ברע רעד טימ טיירפעג ךיז

 רעד ןביירשוצ ןענעק ןוא ןלעװ טשינ רעבָא לָאז ןעמ תולעמ לפיוו

 .רַאפ שידייא ַא ןרָאװעג טציא בגַא זיא סָאװ ,עיזעָאּפ רעשידיי רעשיטעווָאס

 ךָאנ זַא ןענעקייל טשינ רעבָא ןעמ ןָאק ,דנַאל ןיא ךיז ייב "םישרוי ןָא ןגעמ

 סָאװ יז טָאה "סעדייז ןוא סעטַאט יד טימ טגירקעצ; ךיז טָאה יז יװ םעד

 סע ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב ןרַאבטכורפ םעד ןריולרַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא רעטייוו

 לכ ףוס זיא סע .עיזעָאּפ עשידיי ענרעדָאמ יד ןגיטשעג ןוא ןסקַאװעג זיא

 םעד ןָא -- דנַאלרעטניה ַא ןָא ןטנָארפ ןוא סעקיװָאטנָארפ ןופ עיזעָאּפ ַא ףוס

 טלעפ לכה:ךס ןטצעל ןיא .וורעזער ןוא דנַאלרעטניה ןשידיי ןקיטסייג ןסיורג

 ןוא טייקידתורוד עיזעָאּפ רעשידיי רעשיטעוװַאס רעד ןופ לייט ןסיורג ַא

 םעד רַאפ ןעװעטַארּפָא ןענָאק טעװ ןעמ לפיוו טסייו רעוו ,טײקיטפַאהרעיוד

 רעטנזיױט ןוא רעטנזיוט יד ןופ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ רצוא םעניײמעגלַא

 ןיא ,תמא !ןבירשעגנָא ןבָאה ןטעָאּפ עשידיי עשיטעווָאס יד סָאװ רעדיל

 ןעגניזַאב ןעמונעג טָאה עיזעָאּפ עשיסור יד ןעוו ,המחלמ רעד ןופ טייצ רעד

 ןעגניז ןעמונעג עיזעָאּפ עשידיי עשיטעווָאס יד טָאה ,יקסרַאשזָאּפ ןוא ןינימ

 טייצ רעד ןיא זַא ,תמא ךיוא זיא סע .אבכוכ'רב ןוא יבכמה הדוהי ןגעוו

 ןענייוו ןפָא ןוא סוחי ןשידיי טימ ןסיורג טגעמעג ךיז ןפָא טָאה ןעמ ןעוו
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 ןרעפעפ ,ןענײטשפָאה ,ןשיקרַאמ ןופ רעדיל יד ןבָאה ,ןברוח ןשידיי םעד ףיוא
 טײקמערַאװ רעמ ,טפַאה רעמ ןעמוקַאב ערעדנַא ןוא ןעניקלַאה זייוולייט ןוא
 טשינ טרּפ םעד ןיא ךיוא ןעמ ףרַאד ןײמעגלַא ןיא רעבָא .טייקיטכירפיוא ןוא
 ליפוצ ןעוועג ןיוש ןיא דנַאלסור ןיא טעָאּפ רעשידיי רעד .,ןביירטרעביא
 זַא ןַאּפש ןיא ןעגנַאגעג גנַאל וצ זיא ,טריזיטַארקָארויב ליפוצ ,ןקָארשעגנָא

 ,טרירעגנָא ףיט םיא ןבָאה סָאװ ןכַאז ןגעוו וליפַא ,קרעװ ענייז ןיא לָאז ןעמ
 ,םעטָא ןשירעפעש ןעיירפ ַא ןליפ

 עגונב רעתמא ךָאנ זיא עיזעָאּפ רעשיטעווָאס עגונב תמא זיא סָאװ ןוא
 ךיז טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשירַאטעלָארּפ רענעפורעג ױזַא רעד
 גונעג זיא סע .טנכייצעגסיוא טשינ לָאמנייק ןטנַאלַאט עסיורג-וצ ןייק טימ
 עשירַאטעלַארּפ יד ןופ ךעלכיב קילדנעצ רָאּפ יד ןָאט וצ רעטעלב ַא טנייה
 -רַאפ טנייה ןיוש ןעמַאנסױא עניילק טימ זיא ץלַא סָאד יװ ןעז וצ ןטעָאּפ
 .םערָא ןוא קילײװגנַאל ,יורג זיא ץלַא סָאד יו ;לעוטקַא טשינ ,טרעטלע

 זיא סָאװ ,ןטעָאּפ רוד םעד ףיוא ןלעטשּפָא טשינ רעדייל ךיז ןָאק ךיא

 רעשידיי רעד ןיא גנואיינַאב ןוא טלָאװער ןופ ןטייצ יד ךָאנ ןיוש ןעמוקעג

 סָאװ רעטכיד ,טנַאלַאט ןטכע ןופ רעטכיד ךיז ןעניפעג רוד םעד ןיא .עיזעָאּפ

 ךיא ןוא .קרעו עשיטעָאּפ עקידנטיײדַאב ןובשח רעייז ףיוא טנייה ןיוש ןבָאה

 -כיד יד ךיוא רָאנ ,עקירעמַא ןיא רעטכיד יד רָאנ טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןיימ

 ,עיצילַאג ,ןלױּפ ןיא ןרָאי רעק20 יד ןיא ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,רעט

 זַא ,סיורג"וצ רעבָא זיא לָאצ רעייז .תוצופת עשידיי ערעדנַא ןוא עינעמוה

 טדערעגּפָא ןיוש ,ןעמענ ערעייז ןענעכערסיוא ןענָאק זיולב וליּפַא לָאז ךיא

 טפרַאדעג ןעוועג ץנערעפנָאק עקיטנייה יד טָאה בגַא .ןריזירעטקַארַאכ ןופ

 זיא סָאװ ,רוד םעד וצ טעמדיוװעג ךעלסילשסיוא ןטַארעּפער רָאּפ ַא ןלייטסיוא

 ןרָאװעג טצַאשעגּפָא טשינ טייוו ךָאנ קיטירק רעזדנוא ןופ

 ןייק טימ ןעמוקעג טשינ זיא סָאװ ,רוד ַא סָאד זיא ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא

 טשינ ןוא ןלוש ןייק ןפַאשעג טשינ טָאה ,ןטסעפינַאמ עשירעלטסניק עיינ

 ןדעי טשינ זיא ןעמעלַא ךָאנ .עיזעָאּפ רעד ןיא ןשינערעקרעביא ןייק טכַאמעג

 א ןופ גנַאג ןרַאפ ןוא סעיצולָאװער עשירעלטסניק ןכַאמ וצ טרעשַאב רוד

 ,רעטכיד ןעמוק סע זַא גונעג זיא סע .קיטיונ טשינ ךיוא סָאד זיא רוטַארעטיל

 טכַארבעגנירַא זיא סָאװ ,עיינ סָאד ןקיטסעפַאב ןוא ןצונסיוא ןענָאק סָאװ

 רע .ןָאטעג רעטכיד רוד רעד טָאה סָאד ןוא .רעייגרָאפ ערעייז ןופ ןרָאװעג

 -גטיידַאב םימ ,ןביהעגנָא ןבָאה עקידרעירפ יד סָאװ סָאד טצעזעגרָאפ טָאה

 ןעניז ןיא סרעדנוזַאב רעבָא ףרַאד ןעמ סָאװ .ךיז טײטשרַאפ ,םייוניש עקיד

 רַאפ ןיוש טָאה רע זַא ,טקַאפ םעד זיא רוד םעד ןגעוו טדער ןעמ ןעוו ןבָאה

 עשירעלטסניק ַא שוריפב רָאנ ,עיזעָאּפ ערעטלע ןַא רָאנ טשינ טַאהעג ךיז

 ןיימ ןופ סיזעט רעדָא ,טקנוּפ ןטייוצ םוצ ךימ טגנערב סָאד ןוא .,עיצידַארט

 רעזדנוא ןיא עיצידַארט רעשירעלטסניק ַא ןופ רעפעש עתמא יד זַא ,טַארעּפער
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 רָאנ ,רעקלעפ ערעדנַא ייב יוװ ,רעקיסַאלק יד טשינ ןעוועג ןענעז עיזעָאּפ
 .ךעלקינייא ןוא ןיז יד רָאנ ,תובא יד טשינ ,ןטסינרעדָאמ יד אקווד

 גונעג ןבילבעג ךָאנ ןיא סע ןוא עגנוי ַא ךָאנ זיא עיצידַארט עקיזָאד יד
 סע .גנומָאקלָאפרַאפ רעקידרעטייו ןוא םישודיח רַאפ ןטייקכעלגעמ ןוא טרָא
 טלַאה עיצידַארט עקיזָאד יד זַא ,םינמיס ןַארַאפ ךיוא ןיוש ךיילגוצ רעבָא ןענעז
 ןוא טריסקיפרַאפ םייב ךיֹוא רָאנ ןרעוו טריזילַאטסירקסיױא םייב רָאנ טשינ
 רעד טימ ןָאק עיצידַארט יד .,רַאפעג ַא ןיוש זיא סָאד ןוא .ןרעוװ טרעווילגרַאפ
 ןעידָאלּפ תוחוכ עיינ ןרילומיטס טָאטשנָא ןוא ןָאלבֲַאש ןוא ץנעוונָאק ןרעוװ טייצ
 ױװַא ןוא רעטפיטרַאפ רעקידרעירפ רעד יוװ רימ ןעעז ,לשמל ,טָא .,ןענָאגיּפע

 "ןצנירַא ןָא טבייה עיצידַארט רעקיטסייג רעשידיי רעד וצ רעק רערַאבטכורפ
 -בכילפרַאפ טשינרָאג ֹוצ ,רעטסופ ןוא טייקידתיז-ןמש רענדונ ןיא ןרירענעגעד
 ,"לארשי-תבהא; רעקידנעט

 עטצעל יד טשינ ךָאנ ןענעז ןטעָאּפ עשידיי עקיטנייה יד זַא ,ןפָאה רימ
 יא ,ןקרַאטש יא ןלעוװ סָאװ ןטעָאּפ ןדנוא ייב ןעמוק ךָאנ ןלעו סע זַא ןוא
 ןפַאשעג ודנוא ייב ןענעז סָאװ סעיצידַארט עשירעלטסניק יד ןגעק ןריטלָאװער
 .רָאי קילדנעצ ףניפ רעדָא ריפ עטצעל יד ןיא ןרָאװעג

 -יסָאלק ןוא ןרענָאיּפ ערעזדנוא וצ ןרעקקירוצ עגר ַא ףיוא ךיז לע ךיא
 רעשידי רעד ןיא ןָאטעגפױא ןבָאה ייז סָאװ סָאד זַא ,ךיז טקישעג .,רעק
 ,תמא טשינ זיא סָאד ,ןיינ ? טשינ טרעוו ןייק רעמ זדנוא רַאפ טָאה עיזעָאּפ
 ערעזדנוא יו ערענעלק ןייק טשינ רשפא ,עיצידַארט ַא ןפַאשעג ךיוא ןבָאה ייז
 ערעייז ןופ גנומערופסיוא רעד ןיא טשינ טגיל יז רעמ טשינ .ןטסינרעדָאמ
 ,טרעטלערַאפ קידנעטש ףיוא רעדייל זיא לייט רעטסערג רעייז סָאװ ,רעדיל
 ערעטלע יד .טלעזַאב ייז ןבָאה סָאװ ,ןלַאעדיא יד ןיא ,טסייג םעד ןיא רָאנ

 ,טסייג ןיא קיטפערק ןוא גנוי רעבָא ,םערָאפ ןיא טלַא זיא עיזעָאּפ עשידיי

 ריא ןיא ןַארַאפ ,טייקכעלשטנעמ ןוא ןשטנעמ ןיא ןביולג ַא ריא ןיא ןַארַאפ

 םוצ יורטוצ ,ןגרָאמ ןקיטכיל א ףיֹוא גנונעפָאה א ,םזימיטּפָא רעטנוזעג ַא
 ריא טימ ,סָאטַאּפ ןלַאיצָאס ריא טימ סיוא ךיז טנכייצ יז ;לכש ןכעלשטנעמ
 ןכַאז ץלַא ןענעז סָאד .ןבעל ןפיוא קילב ןוויטיזַאּפ ןוא ןלַאנָאיצַאר ןרָאלק
 .קרַאטש ױזַא טנייה זדנוא ןלעפ סָאװ

 עיינ ןעמוק (ןפָאה וצ ןרעהפיוא טשינ ןליוו רימ יוװ) ןלעװו סע ןעוו ןוא
 ַא וצ ןרעקוצמוא ךיז שינעפרעדַאב יד ןליפרעד ןלעװ סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיי
 ןלעװ --- ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז ןופ גנוטכַארטַאב רעשיטירק ןוא רערעטכינ
 ערעטלע ערעזדנוא ןֹופ הלגנ רעד וצ ןרעקקירוצ ןענָאק ךיז ,רתסנ ןופ דימ ,ייז
 -רעדָאמ רעד ןופ סעיצידַארט עשירעלטסניק יד ךיז רַאפ קידנבָאה ןוא ןטעָאּפ
 הלגנ ןוא טיײקכעלטלעוװ ןופ ןוויטָאמ יד ךיוא ןענָאק עיזעָאּפ רעשידיי רענ
 ,קורדסיוא ןשירעלטסניק-ליטבוס ,םענרעדָאמ ַא ןבעג
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 טעָאּפ ןשידיי ןופ םיטש יד

 ַא סָאװ ,עטסקימַאטש סָאד ,עטסנגייא סָאד ,עטסקיטנעק סָאד זיא לוק ַא
 יװ ,ןלַאװק ערעפיט ןופ ךָאנ רשפא :ףיט רעד ןופ טמוק לוק ַא .טָאה שטנעמ
 וצ ,טייקכעלנעזרעּפ סנשטנעמ ַא וצ לסילש רעד טפָא זיא לוק ַא .טרָאװ סָאד

 ןשטנעמ ןגעוו תמא זיא סָאװ .םיא ןיא ןטסנעגרָאברַאפ ןוא ןטסמיטניא םעד

 רעדיל ענייז טנעייל רע תעב טעָאּפ ַא ןופ לוק ןגעוו רעתמא ךָאנ רשפא זיא ,ללכב
 ,ךיוה רעד ןיא

 ןענעייל םייב טגנילק לוק סטעָאּפ םעד יװ ןפוא רעד זַא ,ךיז טכַאד רימ

 ןוא טייקטכע ,טייקיטכירפיוא דָארג ןייז ןופ סָאמ ַא טפָא זיא ,רעדיל ענייז
 .רעפַאש סלַא טייקטרעטיצעגפיוא

 -רָאפ עטוג ןייק טשינ רעדָא ,ָאי ןענייז ןטעָאּפ יצ קיטכיוו טשינ זיא סע
 טייג םעד ןיא טינ ."עיצקיד, עטוג ןייק טשינ רעדָא ,ָאי ןבָאה ייז יצ ,רענעייל

 ןטעָאּפ ָאד טנייה ךָאנ זדנוא ייב ןענייז סע ןוא ןעוועג ןענייז סע שטָאכ ,סע
 ,רעדיל ערעייז טוג ןענעייל סָאװ

 ענייז ןופ רענעיילרָאפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא דלעפנעזָאר סירָאמ

 רענעי ןופ ןטסירַאומעמ ערעדנַא ןוא ןירבָאק ןָאעל טלייצרעד סע יוו .רעדיל

 ףיוא ןטערטפיוא ןוא עקירעמַא רעביא ןרָאפמורַא דלעפנעזָאר טגעלפ ,טייצ
 ענייז ןענעיל טוג .ןעגניזריפ וליפַא רע טגעלפ רעדיל עקינייא ,ןטרעצנַאק

 ןענעכייצ ,ןטעָאּפ עקיטנייה יד ןשיוצ ,ןירעּפלַאה בייל השמ ךיוא טגעלפ רעדיל

 קיציא ,קיוייל .ה :רעטכיד יד ןענעייל טוג רעייז טימ סיוא רעדנוזַאב ךיז
 ,יקצול .א ןוא רענגַאמ

 -ליּפש ןוא ןרודַאבורט יד ןופ ןטייצ יד ןיא זַא ,ןענָאמרעד ךיוא ףרַאד ןעמ
 ענייז ןעגניזריפ ןוא ןריטיצער עכעלנעזרעּפ סָאד רעטכיד ַא רָאפ זיא רענעמ
 ןעגניירב ןופ ןפוא ,רעקיצנייא רעד טשינ ביוא ,רעטשרע רעד ןעוועג רעדיל
 יד ןופ ןטייצ יד ןיא זדנוא ייב ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .םלוע םוצ קרעו ענייז
 ,ךיז טלַאה רעגנַאמ ,בגַא ,שרוי סנעמעוו רַאפ ,רעגניז-רעדָארב יד .םינחדב
 ןעגניזריפ ,ןריטיצער ,ןעגנערברָאפ ןופ רעטסיימ ןעוועג טייצ רעייז ןיא ןענייז
 .ןפַאשעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעדיל יד ןליּפשסיױא ןוא

 סָאמ רעשּפיה ַא ןיא טָאה עיזעָאּפ רעזדנוא רָאנ טינ ןוא רעטַאעט רעזנוא

 רעד ןעוועג ךָאנ זיא סע רעדייא .רענעיילרָאפ-רעטכיד םעד ןעקנַאדרַאפ וצ
 טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעשידיי רעד ןעוועג ןיוש זיא ,רענעיילרָאפ רעלענָאיסעּפָארּפ

 טימ רשפא ןָאטעג סָאד טָאה רע ןוא .ןעגנופאש ענייז םלוע ןרַאפ טליּפשעגסיױא
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 -ָאיסעּפָארּפ רעד טוט ןוא ןָאטעג טָאה סָאד יו ,דיל ןשידיי ןרַאפ הלועּפ רעמ

 ,רָאיטקַא רעדָא ,רענעיילרָאפ רעלענ

 ןענייז סָאװ ,ןרָאיטקַא זדנוא ייב ָאד ןענייז סע ןוא ןעוועג ןענייז יאדווַא

 -ןטלעז ןענייז ןטעָאּפ זַא ,טשיג דוס ןייק רעבָא זיא סע .רענעיילרָאפ רעטסיימ

 -קַא ןשיװצ ןענעייל ןופ ןפוא ןוא רַאוטרעּפער-רעדיל םעד טימ ןדירפוצ ןעוו

 ,טרָאװ ןקיכליה ,ןקרַאטש םעד ךָאנ ךעלנייוועג ךיז טגָאי רָאיטקַא רעד .ןרָאיט

 -קַא רעד .עיצַאוטיס רעשיטַאמַארדָאלעמ וליפַא ןוא רעשיטַאמַארד רעד ךָאנ

 ,עשירעלטסניק-שידיחי סָאד יו ,עגיסעמ-ןטָאקַאלּפ סָאד ביל רעסעב טָאה רָאיט

 ןכַאז ענױזַא סנטסרעמ ןענעיילרָאפ ןייז רַאפ סיוא טביילק רע .דיל עשיריל
 -רַאפ םעד וליפַא ןקעוופיוא ,לַאז ַא ןליפנָא סנַאנָאזער רעייז טימ ןענעק סָאװ

 ,רערעהוצ ןטסנפָאלש

 רעכעלטנפע רַאפ ןפַאשעג ןעוו ןטלעז רעדיל רעבָא ןרעוו ןטייצ עקיטנייה

 דיל עשידיי עקיטנייה סָאד ,עיצַאטיצער רעשיטַאמַארד רַאפ ןוא עיצַאמַאלקעד

 סע זַא ,טריסנַאוינ טַאקילעד וצ ,טפיטרַאפ וצ ,ןיד וצ ,לופסגנומיטש וצ זיא

 רָאיטקַא ןַא זַא ,טפערט סע ןעוו ןוא .עניב רעד רַאפ לַאירעטַאמ רעטוג ןייז לָאז

 רע טרעטשעצ ,רעקיריל םענרעדָאמ ַא ןופ דיל ַא סיוא לָאמַא ָאי ןיוש טביילק
 ערעסָאװ טימ קנעדעג ךיא .דיל ןופ גנומיטש יד ןענעייל *ןקרַאטש/; ןייז טימ

 ,ליטש ַא טנעילעגרָאפ לָאמַא טָאה רָאיטקַא ןַא םיקרבו-תולוק עשיטַאמַארד

 רעלענַאיסעּפָארּפ ַא סָאװ ,ךיוא קנעדעג ךיא .ןקינלָאר ןופ דיל ,קידהליפת

 -עג לָאמַא טָאה (עוויטיסנעס רעמ ןוא ערעסעב יד ןופ דָארג ןוא) רענעיילרָאפ

 סָאװ ,דיל ַא ,"רעטסואוַאב רעד ,בייל ינַאמ ךיא, דיל סבייל ינַאמ ןופ טכַאמ
 ,גנורירטסעקרָא-בליז רענייפ רעד ןיא טגיל רעביוצ ןייז ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןעמַארג עטסגינייועניא ןוא ןסנַאנָאסַא יד ןיא ,סעיצַארעטילַא יד ןיא

 ןבױהעגנָא זדנוא ייב ךיז טָאה סָאװ ,דיל םעד ןיא לעיצעּפס ,דיל ַא ןיא

 ןיא סָאװ ,ןוגינ רעטסגינייוועניא רעד ,קיטכיוו סרעדנוזַאב זיא ,"עגנוי; יד טימ

 רָאג טגניז סָאװ ,ןוגינ, ַא --- ,"םילבוקמ, סצרּפ ןיא ןוגינ רעד יו טינ רועיש

 ...?לֹוק ַא ןָא

 ענױזַא ןטכַארטוצ טפרַאדעג טלָאװ ןעמ זַא ןהנעט טגעלפ ױדנַאל ָאשיז

 ןענעק לָאז רענעייל רעד ידכ ,ך"נּת ןיא יוו ַאזַא ּפָארט ַא רעדָא ,ןטָאנ ,סנכייצ
 רעזנוצ םוקילא רָאנ ןוא .ןוגינ ןטסקינייװעניא סדיל םעד ןרעהרעד ןענעייל םייב
 ,זיא עידָאלעמ יד קיטכיוװ יו רענעייל יד ןענערָאװ וצ ןופ טסואוועג טָאה

 יױדנַאל סָאװ ,יד יוװ עידָאלעמ רעדנַא ןַא טניימעג ,ךעלריטַאנ ,טָאה רעזנוצ

 ייז ,ףיונוצ סעידָאלעמ עדייב ךיז ןעמוק רעבָא ץעגרע .טַאהעג ןעניזניא טָאה

 רעדיל ענייז טגעלפ רעטכיד רעד ןעוו ,טייצ רענעי ןופ עיזייב ,רשפא ,ןעמַאטש
 טנייה .טנעמורטסניא רעדנַא ןַא רעדָא ,עריל ַא ןופ ליּפשוצ ןטימ ןטײלגַאב

 רעבָא .טשינ ךיוא טגניז רע ןוא ,עריל ןייק ףיוא רעטכיד רעד טשינ טליּפש

 ןיימ ,ןליּפש ןוא ןעגניז עקיזָאד סָאד טָא ןוא .טליּפש ןוא טגניז םיא ןיא

 ,דיל ןופ עידָאלעמ עטסקינייװעניא יד זיא ,ךיא
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 יד רָאנ טשינ ןריױלרַאפ טפָא טרעוו עניב רעד ןופ דיל ַא ןעײרשּפָארַא םייב
 ןופ טייקשימטיר עשיפיצעּפס יד ךיוא רָאנ ,דיל ןופ עידָאלעמ עטסקינייװעניא
 טשינ וליפַא ןעק ןעמ ןוא עניב רעד ןופ דיל ַא טרעה ןעמ זַא ,טפערט טפָא ,דיל
 יװ ,ןגָאז וצ רָאּפשרַאפ ךיא .ןבירשעג זיא סע לוקשמ ַא רַאפ סָאװ ןיא ןּפַאכ
 רעלענָאיצָאמע רעקירעהעג רעד רַאפ ןענייז רעטעמ רעד ןוא םטיר רעד קיטכיוו
 ,דיל ןופ גנוקריוו

 סעיצקנופ יד זַא ,ןטלַאה סָאװ ,רעקיטירק ןוא רעשרָאפ ןַארַאפ ןענייז סע
 ןיא רענעייל רעדָא ,רערעהוצ םעד ןעגנערבוצניירַא ןענייז רעטעמ ןוא םטיר ןופ
 ןוא ןטשוחרַאפ ,ןטזיילעגפיוא ַאזַא ןיא לָאז רע ידכ ,סנַארט ןשיטָאנּפיה ןימ ַא
 ןעמענפיוא רעקיבעגכָאנ ,רעשינַאגרָא ,רעטקעריד ןענעק דנַאטשוצ ןעמולחרַאפ
 ,גנובעלרעביא סטעָאּפ םעד טימ ןעגנירדכרוד ךיז ןוא

 ענייז ןײלַא טנעייל טעָאּפ ַא ןעוו סָאװ ,רשפא ךיז טרעלקרעד םעד טימ
 ןופ רעטעמ ןוא םטיר םעד ןענָאטַאב וצ ןעק רע טייוו יוו ךיז רע טימַאב רעדיל
 "עג ךיא טלָאװ ,סױרַא רעסעב טגניירב רענעיילרַָאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד .דיל

 ,רעבָא זיא ןיילַא טעָאּפ םעד .ןיז םענײמעגלַא םעד ,דיל ןופ עזָארּפ יד ,טגָאז
 יד זיא דיל ןיא ץלַא רעביא זַא ,גנַאגוצ סנעלרעוו רעטנענ ,סיוא טזייוו סע יוװ
 7 .קיזומ

 ,םעד ךָאנ דיל ןייז וצ רָאנ טשינ לסילש ַא טפָא זיא טעָאּפ ןופ לוק סָאד

 ,דיל ןופ "רעדייא ,רעדייא, םעד וצ ךיוא טּפָא רָאנ ,ןפַאשעג ןיוש זיא סע יװ
 -טעג; םענעי ןופ גנַאלקּפָא ןַא ןרעה לָאמַא ןעמ ןעק רעטכיד ַא ןופ לוק םעד ןיא
 -ַאב ןייז ןיא טדער ןיקשוּפ ןכלעוו ןגעוו ,(לָאגַאלג ינעװטסעשזַאב) ?טרָאװ ןכעל
 ,ןוגינ ןלופשינמייהעג םענעי ןרעה לָאמַא ןעמ ןעק ,"טעָאּפ רעד; דיל ןטמיר
 סָאד רעדָא ,עיידיא יד םיא וצ טמוק סע רעדייא ךָאנ רעטכיד םוצ טמוק סָאװ
 טעָאּפ רעד סָאװ ,ןוגינ רעטרעשַאב ,רערעייט רענעי --- דיל ןופ טרָאװ עטשרע
 ,?ךַאילש ןטיירדרַאפ םעד ףיוא טכַאנייב, "לגניא, דיל ןייז ןיא קיווייל יו ,טכוז

 ,גנואעז ןוא גנומיטש ןייז רַאפ "ךַארּפש, יד ןכוז ןָא טבייה רע רעדייא ךָאנ

 ,ןעזוצנייא ,ןלורק םענעברָאטשרַאפ םעד ןענעייל ןרעה טפרַאדעג טָאה ןעמו

 -פיוא לָאז ןעמ זַא ,ױזַא רעדיל ענייז ןענעיילרָאפ ןָאק טעָאּפ רעמוטש ַא טעמכ זַא
 ,ןענָאליד השמ םהרבַא ןענעייל ןרעה טפרַאדעג טָאה ןעמ רעדָא .ןרעוו טרעטיצעג
 עקירעביא ןַא ןבעגוצ ןעק טעָאּפ ןופ לוק סָאד זַא ןעז וצ ןגרעבנלָאטש אבא רעדָא

 ,דיל םוצ עיסנעמיד

 לָאמוצ טגיל רעדיל ענייז טנעייל ןילַא רעטכיד ַא יװ ןפוא םעד ןיא

 -ַאב םעד וצ ,עכָאּפע רעד וצ ךיוא רָאנ ,ןײלַא םיא וצ רָאנ טינ לסילש רעד

 רעקיצניא רעד ןעװעג טשינ זיא דלעפנעזָאר .טייצ ןייז ןופ ליטס ןרעדנוז

 ,רעלַאיצָאס ןופ טייצ רענעי ןיא טרימַאלקעד רעדיל ענייז טָאה סָאװ ,רעטכיד

 םעד ןיא ,עבט רעד ןיא ןגעלעג .זיא עיצַאמַאלקעד .גנוטכיד-רעטעברַא רעדָא

 עבט רעד ןיא ןגעלעג זיא סע ,טייצ רענעי ןופ ליטס ןשירָאטער ןוא ןשירָאטַארָא
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 -עד שיטעטַאּפ ,ךיוה ."ןסַאמ; יד וצ טריסערדַא ךיז טָאה סָאװ ,דיל םעד ןופ
 .רעטכיד עלַאיצָאס עקיטנייה יד ךיוא ןענעייל קיסעמנובירט ,שירָאטַאמַאלק

 זַא ,טסואוַאב זיא רוטַארעטיל רעשילגנע רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 םעד ןטיבעג ןטעָאּפ יד ןבָאה לוש רעשיטנַאמָאר רעד ןופ םוקפיוא ןטימ
 רעשילגנע רעסיורג רעד ,טילזעה םַאיליװ .רעדיל ןענעיילרָאפ ןופ רעינַאמ

 ,ןטצָאּפ טימ ןכערּפשעג; ענייז ןיא טליצרעד ,טייצ רענעי ןופ רעקיטירק
 קיעל; רעד ןופ רעײטשרָאפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ,שזדירלָאק לעוימעס זַא
 .סנַארט ַא ןיא יוװ ,"גנָאס-גניסא ַא טימ ןענעייל רעדיל ענייז טגעלפ ,"לוקס

 טימ ,ּפָאּפ רעדנַאסקעלַא יו ,ןטסיציסַאלק יד 4ןטסילַאנָאיצַאר יד ךָאנ
 קיעל; ןופ רעקיטנַאמָאר יד ןבָאה ,םורָאקעד ןוא טפנונרַאפ ןופ טלוק רעייז
 טימ ןרילעּפַא ,עלענָאיצַארריא סָאד ןעגנערבוצסױרַא טימַאב ךיז ?לוקט

 ךיױא .ןשטנעמ ןיא ןקימַאטשרוא ןוא ,ןטסואווַאבמוא םוצ ?גנָאס-גניס, רעייז
 טרעה "עגנויא יד סרעדנוזַאב ןטעָאּפ עשידיי ענרעדָאמ יד ןופ ןענעייל םעד ןיא
 -רוא םעד ןופ ןוגינ םעד רעדָא ,לוק סָאד ןעמ טרעה ,?גנָאס-גניס; םעד ןעמ
 טרעה ןעמ סָאװ לוק סָאד -- עיזעָאּפ רעד ןיא ןקימַאטשרוא ןוא ןקילַאװק
 םענָאטָאנָאמ רעייז טימ ןליוו סָאװ ,רעקלעפ עוויטימירּפ ןופ רעדיל יד ןופ סױרַא
 עשיטָאנּפיה ןכיירגרעד ?גנָאס-גניס, ןכעלגנירדוצ רעייז טימ ,םטיר םָאט-םָאט
 ,ןטקעפע עשיגַאמ ןוא

 עשידיי ןופ לוק ןכָאנ קידנעקנעב ןוא ןכַאז עקיזָאד יד ןגעוו קידנטכַארט
 ןלַאפעגנייא רימ זיא ,ןרָאװעג טמוטשרַאפ קיביײא ףיוא ןיוש עזנייז סָאװ ,ןטעָאּפ
 ,טצָאּפ ַא ןופ םיטש יד ךָאד זיא .טעָאּפ ןשידיי ןופ םיטש יד ןרידרָאקעררַאפ ---
 -ָאפ ענייז יו ,תורוד עקיטפנוקוצ יד רַאפ קיטכיוו רעקינייװ טינ ,תועדה לכל
 יו ,רעשעל-רעייפ ַא רעדָא ,ןתח ַא ,דניק ַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,סעיפַארגָאט
 ,ץרּפ

 ןענעיילרָאפ סרעטכיד םענופ ,םיטש סרעטכיד םעד ןופ גנוטיידַאב יד
 יד .ןרָאװעג טנעקרענָא גנַאל ןיוש םלועה תומוא יד ייב זיא רעדיל ענייז
 -ער ןופ גנולמַאז עשפיה ַא ןיוש טָאה קעטָאילביב-סערגנָאק רענַאקירעמַא
 ןדנוא ייב ךיוא ןיוש ןבָאה ןעגנורידרָאקער ענױזַא .ןעגנונעיילרָאפ עטרידרָאק
 ַא ךָאנ ןוא טנייה זדנוא רַאפ טרעוו ןסיורג ַא טַאהעג ןטלָאװ ייז .ןייז טגעמעג
 לָאמַא רשפא טעװ ןעמ .טפנוקוצ רעד רַאפ טַאהעג ייז ןטלָאװ טרעוװ ןרעסערג
 סָאװ יד ןופ ליומ ןיא ןעגנולקעג טָאה ןושל-עמַאמ רעזדנוא ןייש יװ ןרעה ןלעוו
 רעבָאהביל רָאנ טינ רעבָא .טלטרעצעג ןוא ,טעװָאכעג טּפַאשביל טימ סע ןבָאה
 ןוא קיטעָאּפ רעשידיי ןופ רעשרָאפ ךיוא ךָאנ ,דיל ןשידיי ןופ רעסינעג ןוא
 עג ןטלָאװ ייז ןצונ ךס ַא טָאהעג ןעגנורידרָאקער יד ןופ ןטלָאװ ,קיטענָאפ
 טָאה ןוא ,דיל ןייז טריטנעצקַא רעדָא טרידנַאקס טָאה טעָאּפ רעד יװ ןרעה טנעק
 זַא ,קיטעַאּפ רעד ןיא טקַאפ רעטסואוװַאב ַא זיא סע .ןבליז יד טדערעגסױרַא
 ןופ ליומ ןיא ןדיישרַאפ ןסָאמ-ןזרעפ עקיבלעז יד ןופ רעדיל ןעגנילק טּפָא
 ,ןטעָאּפ ענעדיישרַאפ
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 לא א
* 

 -עג לָאז ןעמ ןעו טַאהעג טנייה ןטלָאװ רימ רצוא ןסיורג ַא רַאפ סָאװ

 רעדיל ערעייז טנעיילעג ןבָאה סע יױזַא יו ןרידרָאקעררַאפ סנטיײצַאב ןעוו

 ,י ,י ,בײל-ינַאמ ,ןעזייר ,םחנמ ,ױדנַאל ,ןרעּפלַאה ,ןיסעיל ,שאוהי ,דלעפנעזָאר

 זדנוא טימ ןענייז סָאװ ,רעטכיד עשידיי עקיגנַאר-טשרע ערעדנַא ןוא לַאגיס
 ןיא ןבָאה ןלעו רימ רצוא ןשירַארעטיל ַא רַאפ סָאװ ןוא .ָאטשינ רעמ ןיוש
 ףיא -- זדנוא טימ ָאד ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעטכיד יד ןופ ןעגנורידרָאקער יד
 ! רָאי עגנַאל
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 ַאריּפאש דעמַאל

 טלוב ױזַא זיא ,ןָאסלעגרעב דוד ייב טשינ וליפַא ,רעביירש ןשידיי ןייק ייב
 -עגסיוא רעשיטסיליטס ןופ ,טפַאשרעטסיײימ רעקיניזטסואווַאב ןופ טנעמָאמ רעד
 ,ןָאריּפַאש דעמַאל ייב יוװ ,ןילּפיצסיד ןוא לָארטנַאק ןשירעלטסניק ןופ ,טייקטנכער
 רדח ןיא ןעגנַאגעג גנַאל-ןרָאי זיא סָאװ ,רעביירש ַא ןעוועג רָאנ טשינ זיא רע
 ,(1945 ,סעלעשזדנַא סָאל ,"רדח ןיא טייג רעביירש רעד, ןעייסע גנולמַאז יד עז)
 םעד ןגעק ןעגנַאגעג ןָא-דימת ןופ זיא סָאװ ,רעביירש ַא ןעוועג ךיוא זיא רע רָאנ
 ,טנַאלַאט ןייז ןופ םָארטש

 -עג םענעדָאלעגנָא-ףרַאש ַא טימ רעטכיד ַא ןעוועג ָאריּפַאש זיא ךות ןיא
 טימ לָאמוצ ךיז טצענערג סָאװ ,גָאלָאנָאמ ןשיטעטַאּפ םוצ גנוגיינ ַא טימ ןוא טימ

 ןָא ןכַאז עטשרע ענייז ןופ רעבירעד טָאה רע .קיטסַאבמָאב רעשיטנעגילעטניא
 ןופ ,סָאמ ןופ םתוח םעד טרָאװ ןייז ףיוא ןגײלוצקעװַא ,ןעמַאצ וצ טימַאב ךיז
 ןכַאז סָאריּפַאש ןטלַאה סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,ןליוו ןשירעלטסניק ןקיניזטסואווַאב
 ןבערטש םעד טימ יװ ,טלַאהניא םעד טימ ױזַא טשינ רענעייל םעד טנַאּפשעג

 -געט עכעלרעפעג עריא ןשרעהַאב ,טנַאלַאט ןייז ןופ עיכיטס יד ןייז וצ רבוג
 יז טפיורשעגפיוא ןוא ךיוה יו ,גנובעלרעביא רעד רַאפ ןעניפעג ןוא ,ןצנעד
 ,עכעלטנייוועג סָאד ,ןכייצ ןקירעהעג םעד ,טרָאװ עליטש סָאד --- ,ןייז טשינ לָאז

 -ביילג טשרמולכ יד ,קורדטסיוא ןכעלטלַאק םעד ,דליב עקידעכָאװ טשינ-רועיש

 .ענימ ןָא-קרַאטש-וצ-טשינ-סעיטייג-ךימ עקיטליג

 ,םורָאקעד ןשירעלטסניק ןופ ןצענערג יד ןיא ןביילב וצ ךיז ןעימַאב סָאד
 עיכיטס רענעגייא רעד ןגעק ךיז ןרעװ סָאד ,םָארטש םענעגייא ןגעק ןייג סָאד
 ןייז ןופ סנכייצ-ןעק יד ,ןפַאש סָאריּפַאש ןופ תוחוכ-געװַאב יד ןרָאװעג ןענעז
 ,ףַאטש ןייז ןוא רעלטסניק ןשיווצ ןָאריּפַאש ייב ןָא טייג סָאװ ,ףמַאק רעד .ליטס
 גנונַאּפש רעשיטַאמַארד רעד וצ לייט ןשּפיה ַא וצ טגָארט סָאװ ,טנעמעלע ןַא זיא
 .ןעגנולייצרעד ענייז ןופ

 טפָא ָאריּפַאש טריפרעד ןטלַאהניא ןוא ןשרעהַאב ךיז ןופ סעצָארּפ ןיא
 ַא וצ ,טקנוּפכױה ַא וצ יװ ,סקַאמילק ַא וצ ױזַא טשינ גנולייצרעד ַא ענייז
 ,בורג-לסעק ַא טדיז ןוא טכָאק ,ךיז טכוד ,סופ ןייז ייב סָאװ ,ץיּפשנזלעפ

 ,ןעגנולײצרעדיסםָארגָאּפ ענייז ןיא לעיצעּפס ,ןָאריּפַאש ייב ןעמ טליפ טּפָא
 רעמ ךיז טעװ רע ןוא טָא ,טָא זַא ,סעצייל יד ןוָאלכָאנ טעוו רע ןוא עגר ַא ךָאנ זַא
 ענייז וצ ןענעקרעד ןזָאל ךיז ,ףסוי יוװ ,ןייוועג טימ ןוא ,ןשרעהַאב ןענָאק טשינ
 טקירד רע יװ ,"דַארג ןטסכעה ןייז טכיירגרעד םערוטש; רעד ןעוו .רעדירב
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 רעקיאילג רעד זַא ,רַאפעג עקידנעטש יד ןַארַאפ זיא ,טרָא ןייא ןיא סיוא ךיז
 ןעמַאר יד ןופ סױרַא ,םערופ םעד ןצלעמשעצ לָאז גנולייצרעד ןייז ןופ ףָאטש

 ,עטמיוצעג-טשינ ןיא ןייגרעביא ןוא עזָארּפ רעויטקעיבָא ןוא רעטמיוצעג ןופ
 רעטיוט ַא ןיא,, עלעווָאנ רעטמירַאב רעד ןיא יוװ ,ןזרעפ עשירעטסיה טשינ-רעיש
 ,ליטס סָאריּפַאש יװ ,טלַאה טייקליטש עטסערּפעג יד ואוו עלעווָאנ ַא ; ?טָאטש
 ,יירשעג ןטקיטשרעד ריא טימ ,קימַאניד רעטסקינייװעניא ריא טימ טנַאּפשעג
 .טפַאשנדײיל רעטמיוצרעד ףוס ןזיב טשינ ךָאד ןוא רעטמיוצעג ריא טימ

 -עגע יד ,"עקירעדינ, יד אקוד טקָאלעג ןָאריּפַאש טָאה סע קרַאטש יװ ןוא
 ןייטשוװאורּפ רעד ןרָאװעג םיא ייב זיא עמעט עקיזָאד יד ,עמעט ?עכעלטנייוו
 "רדח ןיא טייג רעביירש רעד, ייסע ןקיטכערּפ ןייז ןיא .טסנוק רעטכע רַאּפ
 -- ,ערעזדנוא טלעװ יד, -- :םעד ףיוא שינערעהוצנָא ערָאלק ַא רימ ןבָאה
 טימ רעלטסניק-טרָאװ םעד סע טסייה טריטנעזערּפ --- ָאריּפַאש טרָאד טגָאז
 יז ףרַאד רעלטסניק רעד סָאװ ,עטנַאּפשעג יד ,"עכיוה, יד :סעמעט יילרעייווצ
 לָאז עיצַאסנעס יד ,עמעט יד זַא ,ףיורעד ךיז ןזָאלרַאפ טשינ ןוא ןגייטשרעביא
 ,עכעלטנייוועג יד ,"עקירעדינ, יד ןוא ,סעציײלּפ עריא ףיוא ןגָארטסױרַא םיא
 רשפא ךָאנ ויא סָאד סָאװ ,ךיז וצ ןביוהרעד יז ףרַאד רעלטסניק רעד סָאװ
 ,"רעבירג ןוא ןצענ; יד ןגעוו ָאריּפַאש טדער ,ייסע םעד ןיא רעטייוו ."רערעווש
 רעד םורַא ייס ןוא "רעכיוהא רעד םורַא ייס רעביירש ןפיוא ןרעיול סָאװ
 ןפױלטנַא רעבָא; :ױזַא ץַאזּפָא םעד טקידנערַאפ רע ןוא עמעט "רעקירעדינ;
 ."טשינ לכש ןייק זיא ןטייקירעווש ןופ

 "רעד עטסעב ענייז זַא ,רעבָא זיא תמא רעד .טניימעג ָאריּפַאש טָאה יױזַא

 ןַאמָאר ןייז .עמעט "רעכיוה; רעד ףיוא ןבירשעגנָא אקווד רע טָאה ןעגנולייצ

 ןַאמָאר רעד יו ,"?סקנָארב רעד ןופ יזויס; רעדָא ,"דש רענַאקירעמַא רעד;

 -- ?טייהיירפ-ןגרָאמ,; רעד ןיא טקורדעגרעביא םיא טָאה רע ןעוו ,ןסייהעג טָאה

 טשינ טָאה ,עמעט "?רעכעלטנייועג; רעדָא "רעקירעדינא ַא ףיוא ןַאמָאר ַא

 סנייא זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןיײילַא ָאריּפַאש שטָאכ .,ןעמונעגסיוא קרַאטש

 לָאמנייא ָאריּפַאש רימ טָאה -- ןעד ןעייטשרַאּפ ייז; יקרעוו עטסעב ענייז ןופ

 ?ירַאװָאב םַאדַאמ; עשידיי יד זיא "סקנָארב יד ןופ יזויס; ןיימ --- טגָאזעג

 עסיורג ,"דש רענַאקירעמַא רעד, ,ןַאמָאר םעד ףיוא טגיילעג טָאה ָאריּפַאש
 ןייז ןיא עכָאּפע עיינ ַא ןָא ךיז טבייה םיא טימ זַא ,טניימעג טָאה רע .ןעגנונעפָאה

 לכה"-ךס ןטצעל ןיא יז זיא ,ןבָאה טשינ רעבָא לָאז ךַאז יד תולעמ לפיוו ,ןפַאש

 גנַאל ױזַא ןעקנעדעג טשינ רעכיז ןַאמָאר םעד טעװ ןעמ .גנושיוטנַא ןַא ךָאד

 ."עמעט רעכיוה; ַא ףיוא ךַאז ַא אקווד זיא סָאװ ,"הכולמ עשידיי, יװ

 טשינ ,"דש רענַאקירעמַא רעד; ןַאמָאר םעד ןגעוו ריש ,ריש ןָאק ןעמ

 ןיא טייג רעביירש רעד; :ייסע ןטנָאמרעד םעד ןיא טגָאז ָאריּפַאש סָאװ ,ןגָאז

 ןיא ,עמעט רעשיטסילַאער ,רעכעלנייוועג ַא ףיוא גנולייצרעד ַא ןגעוו "רדח

 ,ָאריּפַאש טביירש .ךַאז ַאזַא; ."דרע רעד ייב טרַאה וצ, ךיז טלַאה ןעמ רעכלעוו
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 -נײרַא ץנעדנעט ַא טָאה ןוא טנַאסערעטניאמוא ןוא קיטכיוומוא ,ךַאלפ ןגיל טביילב

 ןיא רָאג רעדָא ,גנוריזיגָאלָאכיסּפ רענעגיוצעצ ,טייקידרעטרעווליפ ןיא ןלאפוצ

 טייקידרעטרעוװוליפ ןוא גנוריזיגָאלָאכיסּפ ענעגיוצעצ ,אלימ זיא .?לָאקָאטָארּפ

 -עדנַא רעבָא ,ןפרַאוװרָאפ טשינ לַאפ ןטסגרע םעד ןיא וליפַא ןָאריּפַאש ןעמ ןעק

 רענַאקירעמַא; םעד ןגעװ ןעמ טָאה ןכַאז עקיטפַאהלכײמש וצ ןייק טשינ ער

 ךיז טָאה ןַאמָאר רעד ןעוו ייס ,טגָאזעג עקַאט טָאה ןעמ ןוא ןגָאז טנָאקעג "דש

 ןײלַא טָאה ָאריּפַאש סָאװ ,"ָאידטס, רעד ןיא טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ

 םעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא רע ןעוו ייס ,טריגַאדער ןוא ןבעגעגסיױרַא

 עיצקאדער רעד רעטנוא טיוט ןייז ךָאנ ןענישרעד זיא סָאװ ,"םיבתכ; דנַאב

 .רעללימ .ש ןופ

 ,עמעט ַא ,עמעט "עכיוה, ַא ךות ןיא זיא סָאװ ,עמעט-םָארגָאּפ יד דָארג
 סע .טכַאמעג טמירַאב ןָאריּפַאש טָאה -- ?עיצַאסנעס/ ַא טימ ,טגָאזעג-סנייטשמ
 וצ ןייק טימ ןעמונעג טשינ עמעט רעד וצ ךיז טָאה ָאריּפַאש זַא ,טנַאקַאב זיא
 טימ ןעגנַאגעגוצ ןליפַא עמעט רעד וצ זיא רע זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .קשח ןסיורג
 זיא סָאד זַא ןבירשעג רעטעּפש טָאה ןײלַא רע .ןליוורעדיו סָאמ רעשּפיה ַא
 עמעט, יד ןעװעג סָאד זיא ןגעווטסעדנופ ."שטיווק ַא טימ עמעט/ ַא ןעוועג
 ןייז ןזייוװצסיױרַא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ןָאריּפַאש טָאה סָאװ ,"שטיווק ַא טימ
 -רעהַאבטסבלעז רעשיטסיליטס ןופ חוכ ןייז ,ןילּפיצסיד-טסבלעז עשירעביירש

 -ַאש רַאפ ןעוועג עמעט-םָארגָאּפ יד זיא סעמעט ערעדנַא יד יו רעמ ךָאנ .גנוש
 ןייז טדימשעג ,טסנוק ןייז טרעטיילעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רעייפ סָאד ןָאריּפ
 ,ליטס

 ,עקיטולב יד רע טָאה ןעגנוכיירגרעד עשיטסיליטס עכעלרעדנואוו ךרוד

 -ַאב ,טנעָאנ ךעלנייּפ ױזַא ,לעוטקַא ױזַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשינעעשעג עיור

 יז ,טייקכעלטייצ רעד ןופ ןלײשוצסױרַא ייז ןזיוװַאב ,ךיז ןופ ןקורוצּפָא ןזיוו

 יד ןיא יו ,סעדנעגעל ןוא סעקינָארכ עטלַא ןופ גנַאלק ןוא םעטיר םעד ןבעג

 ,"הלח עסייווק ןוא "הכולמ עשידיי יד, ןעגנולייצרעד

 דנַאר םייב ןעגנולייצרעד יד ןיא ןענַאטשעג ָאריּפַאש זיא טנעָאנ יו ןוא

 ,עטמערופעגסיוא רעבָא ךיז טָאה ןעמוקַאב !עקירעטסיה ןופ .,רַאװריוװ ןופ

 .קרעוו-רעטסיימ עטצנַאגרַאפ-שימטיר עטקידנורעגסיוא

 ,ןליפעג עסייה ןופ םָארטש םעד ןגעק ןייג סָאד ,ךיז ןשרעהַאב עקיזָאד סָאד

 -סיימ רעשירעלטסניק ןוא ליטס סָאריּפַאש ןופ ןכייצ-ןעק רעד רָאנ טשינ זיא

 רעטסומ ןוא סָאמ ןייז ןעוועג ךיוא ןעניז ןסיוװעג ַא ןיא זיא סע .,טפַאשרעט

 ,ןשטנעמ ןוא ןכַאז רַאפ

 סָאװ ,ןכַאז ןגעוו קיטליגכײלג טעמכ ןדער טנרעלעג ךיז טָאה סָאװ ,רע

 -עגרעכבירַא רעינַאמ עקיזָאד יד טָאה ,ןָאטעג ייו ןטסקרַאטש םוצ םיא ןבָאה

 רעד ןדלעה יד ףיוא טגיל ,רעפַאשַאב רעייז ףיוא יו .ןדלעה ענייז ףיוא ןגָארט

 טימַאב ,"הלח רעסייווע רעד ןיא קישטװַאטס םוחנ .תונשקע ןופ ,ןליוו ןופ םתוח
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 ןייז טלּפַאצ סע רעמ סָאװ ,רעקיטליגכיילג סָאװ ,רעקיאור סָאװ ןייז וצ ךיז
 רעד ךיוא ױזַא ,טײקיליװרעפּפָא טימ ,קערש טימ ,הָאנש טימ וורענ רעדעי
 ."הבולמ רעשידייא רעד ןיא ןמחנ ןוא "ךתמח ךופש; ןיא רעטָאפ

 ןופ טַאטלוזער ַא רשפא זיא ,טלַאטשעג םענעגייא ןיא ןשטנעמ ןפַאש סָאד

 רעמ ,רעקיאַאזָארּפ יו ,טעָאּפ רעמ ןעוװעג ךות ןיא זיא ָאריּפַאש סָאװ ,םעד
 רעכעלרעפעג ַא טפָא זיא רעלייצרעד ַא רַאפ םזיריל .רעקיּפע יו רעקיריל
 רעקידנטײדַאב ַא ףיוא ןטלַאה ךיז רעלייצרעד רעדעי ליוו ףוס-לכ-ףוס .ןינע

 ןופ גנַאג םעד ןופ ןעמענסױרַא ךיז ליו רע .קרעוו ןייז ןופ ץנַאטסיד
 טװאורּפ רע ,ןלייצרעד ןײלַא ךיז לָאז השעמ יד ליו רע ,ןשינעעשעג יד

 ןשטנעמ םעד לָאז ןעמ זַא ,ךיוה ַאזַא וצ ןבייהפיוא ךיז ןיא רעלטסניק םעד
 -רָאלק ַאזַא וצ ליטס ןייז ןביוהרעד ,ןקילברעד ןענָאק טשינ טעמכ םיא רעטניה

 ,רבחמ םעד ,םיא טשינ רָאנ ,ןרעה ןוא ןעז ץלַא לָאז ןעמ זַא ,טייקלופ ןוא טייק
 ןייז ןופ ליּפש רעד .טסואוװעג טוג רעייז ללכ םעד ןופ טָאה ָאריּפַאש

 רע סָאװ ,עטסנעש ןוא עטסכייר סָאד רעבָא זיא ,טייקכעלנעזרעּפ רענעגייא
 ןיא רעכייר ליפ ןעוװעג ָאריּפַאש ךָאד זיא ןתמא רעד ןיא .טגָאמרַאפ טָאה
 -ליפ ןוא קיציּפש-ליפ רעמ ךס ַא זיא רע ."ןרעטקַארַאכ; ןיא יו ,רעטקַארַאכ

 ,קיטלַאטשעגליפ יװ ,קיטנַאק
 סָאװ ,םעד ןופ ןטילעג ,לסיב ַא יו רעמ רשפא ןוא ,לסיב ַא טָאה ָאריּפַאש

 -נײרַא ימ ךס ַא טָאה רע .גנולייצרעד רעד ןופ רעגילק זיא רע זַא ,טניימעג טָאה רע
 רָאנ טשינ טרָא ןַא גנולייצרעד רעד ןיא ןעניפעג לָאז רע זַא ,םעד ןיא טגיילעג
 זיא סע .םכח םעד ןָאריּפַאש רַאפ ךיוא רָאנ ,רעלטסניק םעד ןָאריּפַאש רַאפ
 -סיוא רעשיטסיליטס רעד ןיא םכח םעד ןצעזַאב וצ ןעגנולעג ףוס-לכ-ףוס םיא

 ,העונת-רעלייצרעד רערעדנוזַאב ןייז ןיא ,גנולייצרעד רעד ןופ גנומערופ

 -מורַא קיריל יד ןזָאל ןופ ,ןעגנוגיײנּפָא עשיריל ןופ טיהרַאפ םיא טָאה סָאד
 -עצ ךיז ןוא לטלעוו-הריצי םעד רעביא קידלטב-לעוּפ ןוא קידבוט-םוי ןריצַאּפש

 רעשיריל רעכעלנעזרעּפ ןייז .טשינ ףרַאד ןעמ ואוו ןוא ףרַאד ןעמ ואוו ,ןעגניז
 ,גיוא ןטימ לטניּפ ַא ןיא רעמ רעבירעד ךיז טעז ןטלייצרעד םעד וצ רַאטנעמָאק
 ,שפנה-תוכּפתשה רעטקעריד ןיא יו ,היוועה רעשיטסיליטס ַא ןיא

 רעטשרע רעד .ןכַאז סָאריּפַאש ןופ ןבייהנָא יד ןענעז שיטסירעטקַארַאכ
 סע .רעטריטנעצקַא ףרַאש ַא ,רענעבילקעגוצ ַא קידנעטש זיא םיא ייב ץַאז
 רעייז טימ ןטינשעגסיוא ץַאז ןטשרע םעד טלָאװ רע יו ,קורדנייא םעד טכַאמ
 -ַאש זיא ללכב .ףָאטש-יור קיטש ןסיורג ַא ןופ גייצעג ןפרַאש ןוא םעניד ַא

 ןופ קורדנייא םעד טכַאמ רע זַא ,שימָאנָאקע יױזַא ,קידװערָאּפש ױזַא ָאריּפ
 ,תורישע ןייז טימ ןפרַאװ וצ ביל טשינ ךיז טָאה סָאװ ,רשוע ןשירעלטסניק ַא

 ,רעלטסניק ענעי ןופ ןעוועג טשינ זיא ָאריּפַאש זַא ,רעבָא זיא תמא רעד
 סעקערטש עטיירב טימ ,סעקטנָאיַאמ עסיורג טימ טשטנעבעג ןענעז סָאװ
 וצ ןדָאטעמ ןיא יו ןדָאב ןיא ךייר ױזַא ןעוועג טשינ זיא רע .ןדָאב ןרַאבטכורפ
 רעשירעדניפרעד ךס ַא ןעוועג זיא ליטס ןייז .טגָאמרַאפ רע סָאװ סָאד ןטעברַאַאב
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 "רַאפ ליפוצ ,טייקכעלנעזרעּפ ַא יוװ ןעוועג זיא רע .עיזַאטנַאפ ןייז יוו רעכייר ןוא

 יינסנופ לָאמעלַא ,ןעײנַאב ןענָאק לָאמעלַא ךיז לָאז רע ,ןסָאלשעג ןוא טקידנע

 יד/ ךוב ןייז .ןרָאװעג ףייר גנוי-וצ ןתמא רעד ןיא זיא ָאריּפַאש .ןעילבעצ ךיז

 רָאי 40 ןייק ךָאנ זויא רע ןעוו ,טיירג טַָאהעג ָאריּפַאש טָאה "הכולמ עשידיי

 סָאװ ,ןכַאז יד ןוא "שיקרָאיוינ; ךוב ןייז לָאז רע ןעוו ןוא .ןעוועג טלַא טשינ

 רַאפ טרעוו ןייז טלָאװ ,ןבירשעגנָא ןעועג טשינ "םיבתכ; יד ןיא ןײרַא ןנעז

 .ןרָאװעג טרענימעג טשינ ךס ןייק ףיוא רוטארעטיל רעשידיי רעד

 יז ךָאנ רעדייא סָאװ ,רעלטסניק ענעי ןופ ןעוועג טשינ זיא ָאריּפַאש

 ,קרעוו טייווצ א טימ ןדָאלעגנָא ןיוש ייז ןענעז ,קרעוװ ןייא סיוא ךיז ןופ ןדָאל

 םעד ןעניפעג טנַאקעג ָאד ןעמ טלָאװ ץעגרע זַא ,ןיימ ךיא ,לשמל ,שַא ,ש יוװ

 רע טָאה יװ .קיצניוו ױזַא ןבירשעג טָאה ָאריּפַאש סָאװרַאפ ,דוס םוצ לסילש

 טסייה סָאד -- "ןדער; ןָאק רע ביוא עגַארפ ַא ףיוא טרעפטנעעג לָאמַא רימ

 "עג ָאריּפַאש טָאה -- ?ןעד יװ ? טסייה סָאװ, :םלוע ןַא רַאפ סעדער ןטלַאה

 ."ןדער ךיא ןָאק ןגָאז וצ סָאװ בָאה ךיא זַא --- טגָאז

 ןדער ןעמונעג טָאה רע רעדייא ,ןגָאז וצ סָאװ ,ןבָאה טזומעג טָאה ָאריּפַאש

 תמאב זיא טגָאז רע סָאװ ,סָאד זַא ,רעכיז ןייז טזומעג טָאה רע :רעמ ךָאנ

 ןגָאז טשינ סע טעװ רעדָא ,טשינ סע ןַאק ,םיא ץוח ,רענייק זַא ןוא ,קיטכיוו

 ַא וצ ןעמוק טפרַאדעג, שילגנע ףיוא טגָאז ןעמ יוװ ,ןָאריּפַאש ייב ןבָאה ןכַאז

 ,ןביירשפיוא ןעמונעג ייז טָאה רע רעדייא ,"ץיּפש

 טליפ ,"ץיּפש; םעד ןעמ טליפ ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ןעמענ יד ןיא ןיוש

 רעביא ןטכַארט ןטגנערטשעגנָא ןוא ןגנַאל ןופ תיצמת רעד זיא ךַאז יד זַא ,ןעמ

 -פיוא ןענָאק לָאז רע ידכ ,ףוס םעד ןסיוו טפרַאדעג טָאה ָאריּפַאש .עמעט רעד

 .בייהנָא םעד ןביירש

 רע רעדייא זַא ,ןעמ טליפ ןעגנולײצרעד-םָארגָאּפ סָאריּפַאש טנעייל ןעמ ןעוו

 ,טיירגעג ליפ ךיז ,טכַארטעגכָאנ ליפ רעירפ רע טָאה ןביירש ןעמונעג ייז טָאה

 ,טײקשיגַארט רעשידיי ריא ןיא רָאנ טשינ ןעמענַאב טלָאװעג עמעט יד טָאה רע

 -רַאפ טלָאװעג רע טָאה רָאנ טשינ ,טייקשיגַארט רעכעלשטנעמלא ריא ןיא רָאנ

 קיטרַאפ זיא רע ןעוו .רעדרעמ ןוא רעקינייּפ םעד ךיוא רָאנ ,ןברק םעד ןייטש

 -עג רע טָאה עמעט רעד ןופ טייז רעשינָאלָאכיסּפ-שיטע רעד טימ ןרָאװעג

 ןוא ןריזילַאודיװידניא ענײמעגלַא סָאד לָאז סָאװ ,עלובַאפ ַא ,עיצקַא ןַא טכוז

 טָאה ,ליפעג ןשיטעָאּפ ןוא ןשירעלָאמ ןייז וצ יירטעג ,ךָאנרעד .ןריזיטערקנָאק

 ןוא ןלעטשרָאפ ךעלדליב ץלַא טפרַאדעג ןלַאטעד עטסדנימ יד זיב ךיז רע

 טָאה סָאװ ,רָאטַארַאנ םעד ךיוא רָאנ ,ןדלעה יד רָאנ טשינ ןפַאש טלָאמעד טשרע

 רענעבעגעג רעד רַאפ ליטס ןופ םעלבָארּפ םעד ןוייל :טניימעג ךעלטנגייא

 ןופ ןגיוזעגסיוא בָאה ךיא סָאװ ,תורעשה ןייק טשינ ןענייז סָאד .גנולייצרעד

 רע טָאה ױזַא רעפעגמוא זַא ,טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה ןיײלַא ָאריּפַאש .רעגניפ

 רעירפ ןייז טפרַאדעג םיא ייב טָאה ץלַא .ןעגנולייצרעד יד ףיוא טעברַאעג

 ףיוא גנולייצרעד יד ןביירשפיוא ןעמונעג ךיז טָאה רע זיב ,ּפָאק ןיא קיטרַאפ
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 טייצ ךס ןייק םיא טָאה טנַאה ןיא ןעּפ יד ןעמונעג ןיוש טָאה רע ןעוו .ריּפַאּפ
 רעירפ רע טָאה טעברַא עצנַאג יד .ךַאז ַא ענייז ןכַאמ וצ קיטרַאפ ןעמונעג טשינ
 רעבירעד זיא סע .טעברַא עטגנערטשעגנָא ערעווש ַא ןעוועג זיא סע ןוא .ןָאטעג
 ןָאריּפַאש ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײצרעד-םָארגָאּפ יד ךָאנ סָאװ ,טשינ שודיח ןייק
 טייצ עגנַאל ַאזַא טליפעג ךיז רע טָאה ןעגנוגנערטשנָא ליפיוזַא טסָאקעג

 ,עיפַארגָאטַאפ עטרילַאק ןדניפרעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא טּפעשעגסיוא

 א ףיוא ןטעברַא ןעמענ ךיז ןלעװ רעדָא ,ןענָאק וצ ללכב רעבָא ידכ

 ַא סעּפע ,"ךשפנ-הממא ַא סעּפע ןבָאה טפרַאדעג ָאריּפַאש טָאה ,גנולייצרעד

 ןבעל ןיא ןייג םיא לָאז סע סָאװ ,עיידיא ענײמעגלַא ןַא ,ּפיצנירּפ ןשילַארָאמ
 ,ןרירטסנַאמעד וצ שירעלטסניק יז

 ,טקנוּפ ןלַארטנעצ ַא ,לכה-ךס ןטיירגעגוצ ַא רעירפ ןופ טָאה ָאריּפַאש ןעוו
 -- גנולייצרעד ןייז טרירטנעצנָאק ןוא רע טיוב ריא םורַא סָאװ ,עיידיא ןַא
 טמערופ סָאװ ,רעטסיימ םעד ןעמ טריּפש ,גנוגנערטשנָא יד טלָאמעד ךיז טליפ
 רעשילַארָאמ-לעוטקעלעטניא רעד .טקַאטעגּפָא ןוא טקידנורעגסיוא ןכַאז ענייז

 טלעפ סע רָאנ יו .טייקטקעפרעּפ עשירטעמָאעג ַא טעמכ ןכַאז יד טיג תיצמת
 ןופ גנעל רעד ןיא רע טייג ,טקנוּפ רעלַארטנעצ רעקיזָאד רעד ןָאריּפַאש רעבָא
 -יידיא ןַא טָאטשנָא .דנַאטשרעדיװ ןטכייל ןופ עיניל רעד ףיוא ,גנולייצרעד רעד
 טכיײל ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,טעשזוס ַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה עיצּפעצנָאק עשיא

 רע טפרַאװעצ -- ןרירטנעצנָאק וצ ךיז טָאטשנָא .ָאּפמעט ןלענש ַא טימ ןוא
 טלעפ סע רעבָא -- גנולייצרעד רעד רעביא ןלעטש עשירעלטסניק ענייש ךס ַא

 ןוא טײקיגָאװ רעייז ןעגנולייצרעד ענייז טיג סָאװ ,סָאד ,טקנוּפ-רעװש רעד
 .יובעג ןיא טייקטקידנערַאפ ןוא טייקשיגָאל עשָאריּפַאש ,ערעדנוזַאב רעייז

 ןטלַאה ,?שיקרָאיוינ; גנולמַאז רעד ןיא ןײרַא זיא סָאװ ,"געט ענעסעגעג;

 .ןעגנולייצרעד עטסעב ענייז ןֹופ רענייא רַאפ רערעהרַאפ סָאריּפַאש ןופ ךס ַא

 רָאג טשרע .טייקטקעפרעּפ עשינָאטקעטיכרַא סָאריּפַאש רעבָא ריא טלעפ סע

 טליצרעד טָאה ָאריּפַאש יװ םעד ךָאנ טשרע ,גנולייצרעד רעד ןיא רעטעּפש

 ןענעז סָאװ ןוא ,םירוחב-הבישי ןופ ןבעל ןטימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,ןכַאז ךס ַא

 ףיוא גנולייצרעד ַא סגרעבמָאנ ןיא לסיב ַא ןענָאמרעד סָאװ ,יינ טשינ ךות ןיא

 -עג סע ןכלעוו םורַא סעפע ןיא ןָא ָאריּפַאש ךיז טגָאלש ,עמעט רעבלעז רעד

 זיא סָאד .גנולייצרעד ןייז ןרירטנעצנָאק ןוא ןעלמַאזפיוא ךעלדנע םיא טגניל

 רעטכָאט ענייש עגנוי יד טנגעגַאב גנולייצרעד רעד ןופ דלעה רעד ואוו ,טרָאד

 םעד ןופ ןבױהעגנָא ןעוועג ךיז גנולייצרעד יד טלָאװ ןוא .קינשטַאבַאט רסיא ןופ

 ַא ןעמוקעג קינשטַאבַאט רסיא וצ זיא ןציה עסיורג יד ןיא, ןעוו ,טנעמָאמ

 יד טלָאװ ,"טסורב רעד ייב דניק ַא טימ סאקרעשט ןופ רעטכָאט ַא ,טסַאג

 -ערעטניא ,ןלעטש ענייש עכעלטע ןיא ןריולרַאפ ןעוועג רשפא ,גנולייצרעד

 -- ןלעמעג-טפַאשדנַאל עשירעלטסניק-טכע ןוא ןעגנורעדליש-רעגייטש עטנַאס

 .טײקנסָאלשעג ןוא טייקנדנובעג ןיא ןענואוועג רעבָא טלָאװ יז
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 וצ ךעלנע יובעג ןיא זיא ,"שיקרָאיוינ, ןיא ,"קאד; גנולייצרעד יד ךיוא

 -טסייג-- ןוא ןטייקכייר ךס ַא טגָאמרַאפ גנולייצרעד יד ךיוא ."געט ענעסעגעג;

 זיולב ,טגָאזעג יו .טקעפע ןלַאטָאט ןיא םערָא זיא ןוא םיטרּפ ןיא ןטייקכייר

 םיוצ ןיא ןעייג םיטרּפ יד ואוו ,ןרעוועדעש תמאב ןענעז ,סָאריּפַאש ,ןכַאז ענעי

 ,ןצנַאג םעד ןופ

 גנוניימ ןיימ טיול זיא ?שיקרָאיינ, ךוב םעד ןיא גנולייצרעד עטסעב יד

 ןוא ןעגנולייצרעד עטסעב סָאריּפָאש ןופ ענייא ללכב זיא סָאד ."ךשפנ-הממ;
 גנולייצרעד יד ."ךיור,; עלעוַאנ רעד טימ ייר ןייא ןיא ןרעוו טלעטשעגקעוװַא ןָאק

 עשיטסַאלּפ ךס ַא ,טײקשיטנעמַאנרָא ןוא טײקזעיצַארג ךס ַא ליטס ןיא טגָאמרַאפ

 טייקנייש רעכעלרעּפרעק ךס ַא טימ סיוא ללכב ךיז טנכייצ ןוא טייקידנרעק

 ,םזילַאוסנעס ןלעדייא ןוא

 יד ןעמעוו ,ָאריּפַאש זַא ןעקנעדעג וצ טדַאשעג טשינ ללכב טלָאװ סע

 "טצעָאּפ -קינרסומ, ןייק רַאפ טשינ-ריש טכַארטַאב ןבָאה עקירעמַא ןיא "?עגנוי;

 -רַאפ ןשיטעטסע ןייר ןוא ןכעלניז ךס ַא ןעגנולייצרעד ענייז טימ טפַאשרַאפ

 רעלָאמטרָאװ עטסליטבוס ןוא עטסניד יד ןופ רענייא זיא ָאריּפַאש .ןגינגעג

 יד וצ וצ ןָאריּפַאש טנכער ןיקוויר .ב שטָאכ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 טייקכעלדליב ןייז ןיא רעבָא רע זיא ,דוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ "םינושאר;

 ןטעטיּפע עסיוועג ןיא .רעלטסניק רעטריניפַאר ןוא רענרעדָאמ א סיואכרוד

 עוװָאלס .רערעל ןייק טשינ ביוא ,רעייגרָאפ ַא סנָאסלגרעב רע זיא ןשזַאמיא ןוא

 -רעד רעד ןיא ."תוקפס ןָא זָאנ; ַא טָאה "הכולמ רעשידייא רעד ןיא ןיכעק יד

 יד טרעדיולּפ, ,הנותח א ןגעוו ךיז טלייצרעד סע ואוו ,"רעקרַאטש; גנולייצ

 עטשרע סָאד תמא ."השעמ עשינַאטַאלרַאש ַאזַא ,עטיישרַאפ ַאזַא סעּפע קיוּפ

 לָאז סע ןעוו ,םכילע םולש עטייווצ סָאד ןוא ןגָאז טנָאקעג עלעדנעמ ךיוא טָאה

 ,ןקורדסיוא סָאד ןענעז ללכ-ךרדב רעבָא ,טייהנגעלעג יד ןכַאמ ןעוועג ייז ךיז

 טשינ ,ןביירש טרַא סנָאסלגרעב טימ ןריָאיצָאסַא וצ טניואוועג ןענעז רימ סָאװ

 ,םיא רַאפ ןבירשעג ױזַא ןיוש טָאה ָאריּפַאש זַא ,קידנסיו

 רענרעדָאמ סיואכרוד ןוא רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ָאריּפַאש

 -טפַאשדנַאל ענייז ןגָאמרַאפ ,לעמעג ןופ טייקלדייא טימ ןעמַאזוצ .טסישזַאזייּפ

 -רעביא ןקרַאטש ַאזַא ןוא גנַאלק-טרָאװ ןשיגרענע ךס ַא ,טכיל ךס ַא רעדליב

 קרַאמ ןפיוא ירפרעדניא סױרַא ןיב ךיא זַא, : דיירפ רעלַאמינַא-ןייר ןופ סולפ

 ַא !ןעוועג טשינ לָאמניײיק ךָאנ זיא טלעוו ַאזַא -- עיינ ַא ןעוועג טלעוו יד זיא

 ןלייז .גרַאב ןרעביא ךיוה רעייז טשינ ןעגנָאהעג זיא ןוז עכעלטיור-לעג עסיורג

 סנמיוק יד ןופ ןסקַאװעגסױרַא רעמיוב יװ ןענעז ּפעק ענעלָאװשעג טימ ךיור

 זיא -- ןרעו דנילב םוצ סייוו -- ץלעּפ רעקינוּפ רעסייוו ַא ןוא רעזייה יד ןופ

 ףיוא ןוא ןטיילק ,ןטױלּפ ,רעזייה ףיוא ןדלַאפ ענעזָאלבעג ,עזיול ןיא ןגעלעג

 םוצ ןסירעג ךיז ןבָאה סעװַאטסַאז עלַא ןופ .טלעוו קע ןזיב דרע רעצנַאג רעד

 סנגָאװ ,ךעלקעלג עקידנעגנילק טימ סנטילש עשרעיוּפ ענעדָאלעגכיױה דירַאי

 טעשטיווקעג ןוא טצכערקעג ןבָאה רעדער יד ןיא עלָאמס רענעריורפרַאפ טימ
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 ןוא ןעגנולקעג ןבָאה פעט ענעדרע עיינ ,טעקעמעג ןבָאה יק .יינש ןרעביא

 עכעלשטנעמ ןופ למוט רעד ןוא קנעלעגרעגניפ ןופ ּפעלק יד רעטנוא ןעגנוזעג
 רעסַאװ ןופ שיור רעד יו ,טכידעג ױזַא ןרעיוא יד ןיא ןענַאטשעג זיא תולוק
 יו ףרַאש ןעוועג זיא טפול יד .ךייט ןיא רעטנוא ךיז טקנוט'מ ןעוו ,ּפָאק ןיא
 ןיא טרעטיצעג ןבָאה סָאװ ,ךעלעצענ עקידרעייפ טימ טליפעגרעביא ןוא טריּפס

 רימ ןענעז סערַאּפש .םינּפ ןיא טיוה יד ןכָאטשעג ןוא ןוז רעד ןופ ןלַארטש יד
 -עג טנקירטרַאפ יװ ךעלקילבנגיוא ןענעז ןרעיוא עניימ ,רעגניפ יד ןיא ןעגנַאגרַאפ
 ןגױא יד ןיא טלעטשעג רימ ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ריּפַאּפעלוביב ןיא ןרָאװ
 געט ענעסעגעג) "טלעוו רעד ףיוא בעל ךיא סָאװ ,דיירפ ןופ ןוא --- טלעק ןופ

 סָאריּפַאש ןיא ייס ןפרָאװעצ רעקילדנעצ יד ןיא ןענייז רעדליב ענױזַא
 ,ןעגנולייצרעד עקידרעטעּפש ענייז ןיא ייס ,עטשרע

 ןענעז ןטלַאטשעג ענייז שטָאכ ,שזַאּפיט סָאריּפַאש ןגעוו רעטרעוװ רָאּפ ַא

 ,ךלמ ַא ,עלערימ ַא סנָאסלגרעב ןגָאז רעמָאל יו סרבד-םש ןייק ןרָאװעג טשינ
 ןבלעז םעד ןופ ןעמונעג ךות ןיא רעבָא ייז ןענעז ,ןיוועל לאכימ ַא ,קענעּפ ַא

 יד יו ,עכָאּפע רעדנַא ןַא רָאג וצ ןיוש ןרעהעג ןדיי סָאריּפַאש .ןטָאנקעג גייט
 עיינ ןענעז סָאד .ןדיי סמכילע-םולש רעדָא ,סעלעדנעמ ןרעהעג סע עכלעוו וצ

 רעד ןיא שידָאמטלַא ךָאנ ןייז וליפַא ןגעמ ייז .טייצ רעזדנוא ןופ ןדיי ,ןדיי

 ,ןשטנעמ עקיטלעוװטנייה ייז ןענעז טסייג רעייז ןיא רעבָא ,הגהנה רעקידנסיורד
 -עג טָאה רע .ןשטנעמ ַא םתס ןלָאמ ןיא ןעגנַאגעג טשינ ללכב זיא ןָאריּפַאש

 ,רעמענרעטנוא ,רעיוב ,ןרעטקַארַאכ עקרַאטש .,ןטייקכעלנעזרעּפ ןפַאש טלָאװ
 טשינ ןענעז בעל ןיא "גלָאפרע; טַאהעג ךות ןיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 סָאװ ,ענעי יװ ,ןשטנעמ :רעשטעװק-קנַאב רעדָא ,סעקינלזמילש ןייק ןוועג
 ענעגייא סָאריּפַאש טיול רעדָא ,רעטמירַאב רעד ןופ ףוס םייב טנָאמרעד ןרעוו

 ןשטנעמ ענרעזיא; :"םלצ; גנולייצרעד ?רעטמירַאב קירעיורט, רעטרעוו

 בורח לָאז סע זַא ,טזָאלרעד ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ןעיובפיוא ןענָאק ןלָאז סָאװ

 ."ןרעוו
 .קרַאטש סרעדנוזַאב ןעמ טקנעדעג סָאריּפַאש ןדלעה עקיזָאד יד ןופ ייווצ

 עּפיל רעגנוי רָאג ךָאנ רעד ןוא "ךיור, גנולייצרעד רעד ןופ השנמ זיא סָאד

 .?ךשפנ-הממ/; גנולייצרעד רעד ןופ

 :רעטרעװ יד טימ ָאריּפַאש טקידנערַאפ ןשהנמ ןופ עטכישעג-סנבעל יד

 .טסוה ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז הלוח רעד זיא רעטרעוו עכעלטע עטשרע יד ךָאנ;

 ןוא ןרָאװעג טרעווילגרַאפ זיא רע :טרעהעגפיוא טשינ לָאמנייק טָאה טסוה רעד

 ."טסוה רעטרעווילגרַאפ ַא ןבילברַאפ זיא ױזַא

 -רעּפ עלעניגירָא ןוא עקרַאטש ַא ןבילבעג רעבָא זיא גנולייצרעד רעד ןיא

 רעײג רעד ןיא ןרוגיפ עטסטנַאסרעטניא עמַאס יד ןופ ענייא ,טייקכעלנעז

 ןופ ןלָאמעג טערטרָאּפ ןייק טינ לכיםדוק זיא השנמ ,רוטַארעטיל רעשידיי

 -ַאש ןופ גנופַאש עיירפ ַא סיואכרוד זיא סע .ןבעל ןיא לעדָאמ רעטמיטשַאב ַא

 "ייטש רעדָא ,טערטרָאּפ ןייק טשינ זיא סע .עיזַאטנַאפ רעשירעלטסניק סָאריּפ
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 עשיטעָאּפ ַא ןקיטעטשַאב וצ ןוא ןריפוצכרוד ןפַאשעג דלעה ַא רָאנ ,ּפיט-רעג
 זיא'ס ,ןוטיט ןופ ךיור יו רעמ טשינ ךות ןיא זיא ןבעל סָאד זַא ,ןזייוו וצ ,עיידיא
 ,"טוג זיא'ס; רעבָא ,רעטיב

 ןריפוצכרוד ןָאריּפַאש טניד השנמ סָאװ ,םעד ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ
 ןוא קידעבעל טכע ןַא רָאנ ,ןעקענַאמ ןייק טשינ רע זיא ,עיידיא עשיטעָאּפ ןייז
 סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ודנוא רַאפ ףיוא טייג השנמ .טלַאטשעג קידוועגייצרעביא
 עיציאוטניא רעשיטעָאּפ ןוא ץנעגילעטניא רעכעלטינשכרוד-טשינ ןייז טימ טָאה
 סָאװ ,שטנעמ ַא ןבעל ןיא ןענַאטשרַאפ ןוא טקילברעד ספיט רָאג סעּפע
 ןעגנובעלרעביא ליפ ךָאנ ןעמוקעג םיא וצ זיא סָאװ ,המכח:סנבעל ןייז טָאה
 טָאה רע שטָאכ ןוא ."ןגיוא יד ןופ לכיימש; ַא ןיא ןגרָאברַאפ ,תונויסנ ןוא
 ַאד, ןשיווצ זַא ןוא ,קסע רעצנַאג רעד ךיז טניול סע קיצניװ יו טסואוועג טוג

 ןשיוװצ יו רעמ טשינ קוליח רעד זיא סיוא ךיז טקירד רע יװ ,?טרָאד ןוא
 ,רעגיצּפייל ַא רעדָא ס"ש רעטיוװַאלס ַא;) רעגיצּפייל ַא ןוא ס"ש רעטיוװַאלס ַא
 ןכות רעד ןעלװָאט יד ןוא סופד רעד רעמ טשינ ,הנימ-אקפנ יד זיא סָאװ
 -ייא ןייז םיא טָאה ןגעווטסעדנופ (..."טקידנערַאפ טשינ טָאה ןוא ...רעדיוו
 ןטנוזעג ןייז ןטלַאהוצנָא טרעטשעג טשינ םזיציטּפעקס רעשיריל ןוא רעלעד

 רעד ,טַאט ןופ שטנעמ רעד ןביילב וצ טרעטשעג טשינ ,ןבעל ןיא קַאמשעג
 .רעמענרעטנוא ןוא רחוס רעסיורג

 :רַאּפסנַאמ רעקיטולב-סייה רעקיזָאד רעד זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ
 ליפוצ ןעוועג סונעג ןכעלניז רַאפ ליפעג ןקיטלעווטנייה ןקרַאטש ןייז טימ ןיוש
 טימ ןדנוברַאפ םיא טָאה סָאװ ,םעדָאפ םענעדלָאג םעד ןסיירוצרעביא טסייגנייפ
 לוע םעד ךיז ןֹופ ןָאטסױא עבט רעד ןגעק רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע .תובָא ענייז

 ךַאנ, ,ָאריּפַאש םיא ןגעװ טלייצרעד ,ןרָאא עלעטימ יד ןיא .טייקשידיי ןופ

 ןיולק רעטלַא רעד ןיא רע טָאה ןַאכַארטסַא ןייק ייס ,גיצּפייל ןייק ייס ןרָאפ ןרָאי
 ,השנמע; ..,."טנגוי ןייז ןופ ןוגינ ןדלימ םעד ןגיוצעג ןגָאטַאב עליטש יד ןיא
 -עד ןוא טייקנייש רַאפ ןיז ליפוצ טָאה ,ןלָאמעגסיױא םיא טָאה ָאריּפַאש יו

 ,סעיצידַארט ןיא ןשלעפ ןלעװ וצ םורָאק

 ןבירשעגנָא טָאה ָאריּפַאש סָאװ ,"ךשפנ הממ, גנולייצרעד רעד ןופ עּפיל
 רעד זיב זיולב ָאריּפַאש טריפרעד ,"ךיור, ךָאנ רָאי 15 ערעסָאװ ךעלניײשרַאוװ

 ,ןהשנמ ןופ רעלעמש רוטַאנ סלַא ךעלריטַאנ זיא רע .רָאי 21 םורַא ןופ רעטלע
 ןױש טגיל ןגעוטסעדנופ ,טייקפייר ןוא םענרַאפ סמענעי ךָאנ םיא טלעפ סע
 זיא רע .טייקכעלנעזרעּפ רעכעלטינשכרוד טשינ ַא ןופ לּפמעטש רעד םיא ףיוא
 תונשקע ,ןליו ,רעטקַארַאכ רעבָא ,השנמ יװ ,גולק-קידלכיימש ױזַא טשינ
 ,םיא ןופ רעקינייו טשינ רע טגָאמרַאפ

 ןופ םעדייא רעד רעטעּפש רע טרעוװ ,בר ןעמערָא ןַא ןופ ןוז רענעטָארעג ַא
 ןעמ ןוא םיא טלכעק ןעמ ואוו ,קינשזורדָאּפ ךענעה ריבג םענעמוקעגפיוא םעד
 רָאג רעבָא ,קסע רעד םיא טלעפעג ביײהנָא ןיא .רעביא םיא טימ ךיז טמענ
 ערעקיטכיוו ןַארַאפ ןענעז ןבעל ןיא זַא ,סָאד טשינ זיא סע זַא ,רע טליפרעד ןכיגניא
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 ןפיוקסיוא רעווש רעד םיא ליוװ ,וויזירּפ םוצ ןלעטש ךיז ףרַאד רע ןעוו .ןכַאז
 םעד רע טרעפטנע -- ןיינ; :הבוט יד לחומ םיא זיא רע רעבָא ,ןעינָאפ ןופ
 סע לעװ ךיא -- תוירחַא ןייז זיא וויזירּפ רעד זַא םיא טגָאז סָאװ ,רעווש
 רעמָאט ; בוט-המ זיא רעמונ ןסיורג ַא ןעיצ ךיא לעװ .טלַאפ לרוג רעד יוװ ןעמענ
 --- ,?טשינ

 טַאדלָאס ַא רַאפ ּפָא םיא טיג ןעמ ןעוו ןוא ,וויזירּפ םוצ קעװַא טרָאפ רע
 : לווירב ַאזַא וצ רע טקיש

 ךיא ףרַאד םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא .טַאדלָאס ַא רַאפ ןבעגעגּפָא ךימ טָאה'מ
 ףעמוק טשינ םיײהַא ןיוש ךיא לעװ ,טקנוּפ ענרָאבס םוצ ןלעטש ייסיווייס ךיז
 -- .דימו-ףכית טג ַא ןקישוצ ריא ךיא לע ,סע טגנַאלרַאפ עינָאס ביוא

 ןבָאה ןטייצרַאפ זַא ,ןייז ןסיוו טפרַאד ריא .רעווש ,טשינ לבירַאפ ןייק טָאה;
 ,טנייה יװ ױזַא ,תוריבע ןוא תווצמ ןָאטעג ,טייזעג ןוא טרעקַאעג ןשטנעמ ךיוא
 ןעמוק טגעלפ טָאג ןוא --- ,טשינ ךיא סייוו סעשזריב טַאהעג ןבָאה ייז יצ שטָאכ
 זַא ,סע ךיז טקיש .והער לא שיא רּבדכ ייז וצ ןדער ןוא ייז ןשיװצ ןייג ןוא
 -רעד ןעמ ףרַאד סָאד ? רקפה ףיוא ןצנַאגניא טלעוו ןייז ןזָאלעג רע טָאה טנייה

 -- .ןעוועטנורג
 ,ןייז ךעליירג ןָאק סע .השעמ ענעגייא יד ךיוא זיא ךשפנ-הממ ןטימ ןוא,

 ץרַאה ןיימ רעבָא .ןעמיוק ןיא זָאלב :זיא ןיד רעד ןוא ,טכערעג טנעז ריא זַא

 -- .םעד ןגעוו קיאור טשינ זיא
 ;אענצבש םירבד ןַארַאפ ןענעז סע זַא ,ןייז הדומ ,ןגעווטסעדנופ ,זומ ךיא;

 ."הריבע רעד ןופ םעט רעד ןוא הווצמ רעד ןופ ןיורק יד זיא השוב זַא
 רעדָא ,טנעיילעג טשינ "ךשפנ-הממ; גנולייצרעד יד ןבָאה סָאװ יד ידכ

 םעד ןופ םעט םעד ןייטשרַאפ ןענָאק רעסעב ןלָאז ןטייהלצנייא יד ןסעגרַאפ

 ָאד ךיא לעװ ,רעטקַארַאכ סעּפיל ףיוא טפרַאװ רע סָאװ טכיל סָאד ןוא ווירב

 עּפיל סָאװ םעד וצ תוכייש עטקעריד ַא טָאה סָאװ ,עלעטש ַא ןופ לייט ַא ןריטיצ

 ךענעה ,רעוש רעד ױזַא יו ךיז טלייצרעד עלעטש רעד ןיא .ווירב ןיא טרירַאב

 סָאװ ,ךערּפשעג רעד .תבש םוא ןרעכיוד ןעּפיל ןפָארטעג טָאה ,קינשזורדָאּפ

 טסרָאפ, ױזַא טייג ,םעדייא ןגנוי םעד ןוא רעווש םעד ןשיוװצ רָאפ ייברעד טמוק

 טעװ ץייו רעטסנעש רעד ,אלימ ,ונ !ַאכיַאכ ,עז ךיא יו ,טשטָאּפ רעד טימ

 זיא'ס זַא ,ןהנעט טשינ ךיא לעװ -- ןגיל םיא טזָאל ןעמ זַא ,ןצָארּפש ןביײהנָא

 ,איסהרפב ןרעכיור טצעזעגקעװַא ךיז טסָאה וד סָאװ ,סָאד רָאנ .תועט חקמ ַא

 ךָאד טזיב .טשינ לכש ןייק ןיוש זיא ,וטסעז סָאד -- ןעז ןלָאז םינכש יד זַא

 ? ןיינ יצ ,תעד-רב ַא שטנעמ ַא

 גוט ןוטיט רעד .םעט ןייז ןריולרַאפ ןצנַאגניא ןיוש טָאה סָאריּפַאּפ רעד,

 ? עפ --- ןגיוצרַאפ לָאמַא ךָאנ ךיז טָאה עּפיל .דרע'רד ןיא

 | ,טגָאזעג אּפיל טָאה -- ...רעווש;

 וצ ןבעגעג ךענעה טָאה -- ,טיילעגנוי ןעוועג לָאמַא ךיוא ןענעז רימ --

 ןזָאלבעג רימ ןבָאה !ןָאטעג רימ ןבָאה ,וטסניימ ,עשז-סָאװ זיא --- ,ןייטשרַאפ
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 ןעוועג סע זיא ,טכַאלעג טָאה ךענעה זַא !ַאכיַאכ ,ןירַא ןעמיוק ןיא ךיור םעד
 ,טרעהעג טשינ םיא ןופ ןעמ טָאה ע-עכ רעדָא ,יכ-יכ --- ,ָאכדָאב ןוא ַאכדַאכ

 ,לחומ עשז-טייז :טגָאזעג ןוא ץיּפשרַאגיצ םעד ןזָאלבעגסיױא טָאה אּפיל,

 ;טשינ ןעמ רָאט -- ןרעכיור טשינ ןעמ רָאט : ךשפנ-הממ ךָאד זיא ס ...רעווש
 *, . . ךָאד'יא --- ...? געמ'מ ,ןעד יו אלא

 ,רָאי ןט21 רעדָא ןט20 ןייז זיב ןיולב ןָאּפיל ןופ רימ ןרעה טגָאזעג יו
 טרעה ןעמ .ּפָא טשינ םיא ןזָאל קנַאדעג רעזדנוא ןוא עיזַאטנַאפ רעזדנוא רעבָא

 ,ןרָאװעג זיא ןָאּפיל ןופ סָאװ ןרילוקעּפס ןוא ןטכַארט וצ ףיוא טשינ
 טסקַאװ סָאװ ,ןדייש טשינ םיא טימ ךיז ןליוו רימ סָאװ ,דלעה ַא זיא עּפיל

 -סימ רעד טימ עיזַאטנַאפ יד ןצייר וצ ףיוא טשינ טרעה רע .ןיירַא זדנוא ןיא
 ןיא רעטקַארַאכ ַא ןעמערופוצסיוא ױזַא .לרוג ןקידרעטייוו ןייז ןופ טייקזעירעט
 רעזדנוא ןיא גנוכיירגרעד ענעטלעז ַא זיא גנולייצרעד רעצרוק ַא ןופ ןעמַאר יד
 ,רוטַארעטיל

 שטָאכ .ןבעגעג טשינ זדנוא ָאריּפַאש טָאה ןדלעה ןוא ןרעטקַארַאכ ךס ןייק
 סָאװ ,ןרעטקַארַאכ עשידָאזיּפע לָאצ עשּפיה ץנַאג ַא טָאה רע .טניימ ןעמ יו רענ
 וצ ךייש טשינ ןָאריּפַאש רעבָא זןיא ללכב ,ןלָאמעג קיברַאפ ןוא טלוב ןענעז

 -ַאב ךיז ןָאק סע יװ רעמ ליפ זיא רע .טעטיטנַאװק ןופ סָאמ רעד טימ ןטסעמ
 סָאװ :ךַאז ַא ךָאנ ןוא .קרעוו ענייז רעגניפ יד ףיוא ןלייצסיוא זיולב ןופ ןעמוק

 רעסיוא .סיוא רע טסקַאװ רעסערג ץלַא ןיירַא םיא ןיא ךיז טנעייל ןעמ רעמ
 ענייז ןיא ןענעז ןטנעמָאמ עלַאנָאיצַאנ-שידיי ןוא עשיאיידיא-לַאסרעוװינוא יד
 סע ביױא .ןטנעמָאמ עשיטעטסע-ןייר ,עשירעלטסניק-ןייר ליפיוזַא ןַארַאפ קרעוו
 -רַאפ טסנרע ןעמ ןָאק ןכַאז ענייז סָאװ ,רעביירש-עזָארּפ רעשידיי ַא ןַארַאפ זיא
 .ןעגנולייצרעד סָאריּפַאש סָאד ןענעז -- סעמעָאּפ טימ ןכיילג

 ןוא טייקטקיטעזעגנָא עלענַאיצָאמע יד ,טײקצנַאג עשינָאטקעטיכרַא יד
 "ודַאמ ךעלרעדנואוו סָאד ןוא סנעדַאק-ךַארּפש רעכייר רעד ,טייקטריסנעדנָאק
 ,םרוג זיא ץלַא סָאד ,טייקכעלדליב ןוא טייקשימטיר יד ,לוק-רעלייצרעד עטריל

 עכעלטע סָאװ ,טדערעגּפָא ןיוש .סעמעָאּפ יו רענעייל ףיוא ןקריוװ ןלָאז ייז זַא
 ןיז ןלעמרָאפ ןיא ןליפַא ןענעז ,"םי ןפיוא, ןעמָאנ ןרעטנוא ןכַאז יד ןופ ןלייט
 ,סעמעָאּפ

 לפיוו ,תומכ ןיא ןגיטשעגרעביא ןָאריּפַאש ןבָאה סרעבייױש עשידיי ךס ַא
 -רעד ןגעק גנולייצרעד ? תוכיא ןיא ןגיטשעגרעביא רעבָא םיא ןבָאה ייז ןופ
 -יל רעשידיי רעד ןיא םענייא ןדעי טימ ןטסעמרַאפ ָאריּפַאש ךיז ןָאק גנולייצ
 ןעמ יװ ,ןטוג ףיוא .רעמ ןביירש טגעמעג ןעוועג טָאה ָאריּפַאש ,תמא .רוטַארעט
 סָאװ ,ךעלטייז טרעדנוה רָאּפ יד ןופ רעבָא .ָאטשינ רועיש ןייק זיא ,טגָאז
 רענעטלעז ןופ ןלעטש ליפיוזַא ןורכיז ןיא ןביילב ןבעגעג זדנוא טָאה ָאריּפַאש

 ,טפַאשרעטסיײמ רעשיטסיליטס רעכעלנייוועגמוא ןופ ,טייקנייש רעשירעלטסניק
 םעטכָאנ רעטוג ליפיוזַא ,ןעגנובעלרעביא עשילעז עפיט ןופ ןעגנונָאמרעד ליפיוזַא
 ,ןגינעגרַאפ ןטרעטיילעג ןוא סונעג ןשיטעטסע ןייר ןופ
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 טָאה ָאריּפַאש סָאװ ,םעד ןופ ןייז רעצמ ךיז רעדייא זַא ,רימ טנייש סע
 טימ ןוא רעטּפָא סָאװ ןלָאז רימ ןעוועג רעכיילג טלָאװ ,ןבירשעג קיצניװ ױזַא
 ןוא ,טזָאלעגרעביא זדנוא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןענעייל טייקמַאזקרעמפיוא רעמ

 ןבעגעג ָאריּפַאש טָאה ןתמא רעד ןיא זַא ,ןעזנייא רשפא ןעמ טעװ טלָאמעד
 ."רדח ןיא ןייג, ןליוו סָאװ ,סרעביירש רַאפ סרעדנוזַאב ,ךס ַא שוריפב ,ךס ַא

 רעלייצרעד רערעייט רענעי

 יֵאבַאר .א

 רעדנואט יא ,קערש עפרַאש יא .עלהשעמ רעד ןיא זיא ץלא ןוא

 ,.רָאװ ןוא סג ,םולח :רעלײצרעד רערעײט רענעי יװ

 בייל ינַאמ ---

 קפס ילב יאבַאר טעװ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 -יטנייה רעד .רעקיאַאזָארּפ עשידיי עטסקיטכיוװ יד ןשיווצ ץַאלּפ ןייז ןעמענרַאפ
 ןייז רַאפ יו ?עיזעָאּפ, ןייז רַאפ רעכיג םיא טקנעדעג רעבָא רענעייל רעק
 ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד סיָאבַאר ןופ השעמה רופיס רעד ױזַא טינ .עזָארּפ
 ןיא טבעווש סָאװ ,טימעג עכעלביל סָאד ,טײקמערַאװ יד יוװ ,ךיז טקנעדעגרַאפ
 ,ןפָאלרַאפ ןענַאמָאר יד ןיא ךיז זיא סָאװ סָאד ױזַא טינ טביילב ןורכז ןיא ,ייז
 ,טייקטכע עשירעלָאמ ןייז ,טייקוויטיסנעס ןייז ,גנַאגוצ רעלעדייא סיָאבַאר יו

 -גַאנַאפ רעשיאַָאזָארּפ רעד וצ ןענערפער עשיטעָאּפ ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ענייז
 -ַאר רענעייל רעד טקנעדעגרַאפ ןדלעה יד יו רעמ .עמעט ןייז ןופ גנולקיוורעד

 דלעה ַא ױזַא טינ טפַאש יָאבַאר לייוו ,ןדלעה ענייז םורַא ןיײגמורַא טבילרַאפ סיָאב

 טייקטבילרַאפ רעקידיירפ ןייז ןיא סיוא םיא טעװָאכ ,סיוא םיא טלטרעצ רע יו

 ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ ןיא

 -יצטנַא עקידתילכת-זָא יד -- עשיטעָאּפ ןייר סָאד ,עשיטעטסע ןייר סָאד

 ןטוג ןוא גױא ןרַאפ םענייש -- ןבעל ןיא ןטוג ןוא םענייש םעד רַאפ גנוק

 ,טגָאזעג טלָאװ ךיא ,עטסכעלטנעזעוו סָאד ,עטסקיטנָאק סָאד זיא --- טימעג ןרַאפ

 ,טייקנייש רעד טימ ךיז טיירפ יָאבַאר .ןפַאש סיָאבַאר ןיא עטסזעיצנעדנעט סָאד

 ,טעטעיּפ ןפַאש ןייז וצ טיג סָאד ןוא ,סױרַא טגנערב רע סָאװ ,תומימת רעד טימ

 סָאד ןוא .רעגניזַאב ַא רָאנ ןבעל ןופ רעקיטירק ןייק ןעוועג טינ זיא יָאבַאר

 עטסכעה ןייז ןוא ליצ רעטסכעה ןייז ןעוועג זיא ןבעל םוצ הריש ןעגניז ןענעק

 .עיצַאסנעּפמָאק

 זַא ,ױזַא ןלָאמעג ,טעטעיּפ טימ ןלָאמעג יָאבַאר טָאה ןשטנעמ םעד ךיוא

 ,ןליפעג עטסכעלטרעצ ןוא עטסנייר יד טימ ןרעטַאלפ ,ךעלביל ,ןייש ןייז לָאז רע

 "עג רעד ןופ טינ סעּפע ןענייז ןדלעה סיָאבַאר זַא ,סיוא רָאג ךיז טכַאד לָאמַא
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 ץלַא .עטרענעלקרַאפ יו סעּפע ןענייז ייז זַא רָאנ ,סיירג רעשיזיפ רעכעלנייוו
 -עגניי ענױזַא סעּפע ייז ענייז ןײמעגלַא ןיא רָאנ ,לענָאיצרָאּפָארּפ ,קיטכיר זיא
 -עייל ַא יװ רעמ טינ זיא סָאד זַא ,רעכיז זיא סע ."ךעלרעגניפ יו סיורג ךעל
 בילוצ ,ןדלעה יד סיוא רענעייל רעד ױזַא ךיז טלָאמ סָאד זַא ; עיזוליא עשירענ

 רעבָא טפלעה עיזוליא יד .ייז רעביא ןרעטיצ ןוא ייז ןעלטרעצ סרָאטױא םעד
 ביל ייז ,ןדלעה סיָאבַאר ֹוצ גנואיצַאב עכעלטרעצ צערעדנוזַאב ַא ןבָאה וצ

 ,יַאבַאר יו טקנוּפ ןעיירפ ייז טימ ךיז ןוא ןבָאה
 -- "סעקניטרַאקא ענייש זיולב ןענייז ןדלעה סיָאבַאר זַא ,טינ טניימ סָאד

 "ןויאַאנ ַאזַא ייז םורַא רעבַא טבעווש סע .עלַאער ןייק טינ ,עתמא ןייק טינ ןענייז
 עכעלנייוועג ץלַא ןענייז סָאד זַא ,םיוק ךיז טביולג סע זַא ,טייקשרעדניק ןוא טייק

 טסייה סע יװ ,?ךעלעדיי עניילק, ןייק טינ ןוא סקואוו ןכעלנייוועג ןופ ןשטנעמ

 .ןענַאמָאר עטצעל עמַאס סיָאבַאר ןופ רענייא
 ןַא רַאפ ,רעלטסניק ןרַאבלטיממוא ןַא רַאפ טנכעררַאפ טרעוו יָאבַאר

 בלַאה ןלייצרעד ןגעלָאק עטנעָאנ ענייז .רעביירש ןוויאַאנ םענעפורעג-ױזַא
 לָאמנײק טעמכ טגעלפ רע זַא ,גנורעדנואווַאב טימ בלַאה ןוא ףרואוורָאפ טימ

 זיא טקַאפ רעד .תמא טינ ןוא ָאי רשפא זיא סָאד ,ןכַאז ענייז ןביירשרעביא טינ
 ןוא המכח עשירעלטסניק עתמא ןעוועג זיא טעטיוויאַאנ סיָאבַאר ןיא זַא ,רעבָא
 ןייז ןיא ןעוועג ןבָאה טינ לָאז רע שיטַאמַארגָארּפ טינ יו .טייקיניזטסואווַאב
 -רעד עשיטסיליטס עקיניזטסואווַאב טּפָא ןטעטיוװיאַאנ ענייז ןענייז -- טסנוק
 א סױרַא טקניוװ "לייצרעד ךיא; ןרַאבלטיממוא ןוא ןוויאַאנ םעד ןופ .ןעגנוכיירג
 סיָאבַאר .טקעפע רעשיטסיליטס רעטנכערעגסיוא ןַא ,תומימת עקיניזטסואווַאב
 רעדָא ,ןינע םוצ ןרעקמוא ךיז ןלעװ רימ ,ָאיש ,השעמ ַא ןטימ ןיא ןָאט גָאז ַא
 טינ ךיוא ןעמ טָאה דיירפ סיורג ןופ זַא ,ןלייצרעד רימ ןלעו קידנעייגייברַאפ,
 ןָאטעיַאפ ַא ןיא ןשטנעמ עדמערפ ןעמוקעג ןענייז לטעטש ןיא זַא ,טקרעמַאב

 שרעדנַא ןַא ףױא ןזָאלרעביא רימ ןלעוו סָאד רָאנ .טנַאּפשעג דרעפ ריפ טימ
 ןענייז סָאד ,חסונ:השעמ זיא סָאד .טײקנפלָאהַאבמוא ןייק טינ זיא -- ?,לָאמ
 יז זַא ,טסואוועג טָאה יִאבַאר סָאװ ,ךעלטניּפ-ןח עשיטסיליטס עקיניזטסואווַאב
 ,טייקשירעלייצרעד רעמיטניא רעקיטרַאנגיײא ןייז םינּפ םוצ ןסַאּפ

 ןפַאש וצ ןעועג זיא ,ךיא ביילג ,ליצ רעשירעלטסניק רעטסכעה סיָאבַאר
 רעשילַאכרַאירטַאּפ ןימ ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא קרעװ ערעסערג ןוא סעילידיא
 ,טײקשלַאפ וצ זיב ןכַאז ןריזילַאעדיארַאפ אקווד טינ טניימ עילידיא ןוא .קיּפע

 ןָאק עילידיא ןַא ,ןבעל ןיא ןתמא ערעטיב יד ןסיזרַאפ וצ אקווד טינ טניימ סע
 ,עויטַאגעג ֹוליפַא ןוא ןטקילפנַאק ןגָאמרַאפ ,שיטסילַאער ץנַאג ןייז ךות ןיא

 יד ,עיזעָאּפ יד טרילַאװערּפ קרעװ א ןיא רעבָא ביוא .ןבעל ןופ ןטייז עקידנטָאש
 ןשטנעמ יד ןופ גנולדנַאה יד בױא ;ןבעל ןופ טייקכעלטיז יד ,טייקנייש
 סָאד יו ,טייקידתומימת ןופ רעטקַארַאכ ַא ןגָארט ,טכַארבעגסױרַא ןרעוו סָאװ
 -יירש רעשילידיא רעד .עילידיא ןַא קרעוו ַאזַא זיא ,ןעיאבַאר ייב לַאפ רעד זיא
 ,טסילַאער ןפרַאש רעדָא ,טסילַארוטַאנ םעד ןופ וויטקעיבוס רעמ רשפא זיא רעב
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 ביוא סָאװ ,טימרעד טרעו עשירעלטסניק עויטקעיבָא ןַא ךָאד ןבָאה קרעו ענייז

 ייז ןענייז ,טייקכעלקריוו רעד ןופ גנולגיּפשּפָא עיונעג ןייק טינ וליפַא ןענייז ייז

 ,.גנואעז עשיטעָאּפ עטכע ,ןעגנובעלרעביא עטכע רעבָא

 רעד יו טינ ךיז טעיַאר ,טינ טסעמלַאּפ רעביירש רעשילידיא רעד ביוא

 טינ טָאה רע זַא טינ ךָאנ טניימ ,ןבעל ןופ םירעדעג יד ןיא טסילַארוטַאנ

 טינ .שינעטלעהרַאפ ןוא גנוניישרעד רעקיטכיר רעייז ןיא ןכַאז ןייק ןעזעג

 רעייז ןיא ןבָארגסיױא ךרוד ןדלעה יד ןייז וצ אמטמ ,ןגָאז וצ ױזַא ,טָאטשנָא ,רעמ

 ,עשיטסילַאירעטַאמ:בָארג סָאד ,עשיטסיװַאטַא סָאד ,עשיטסיאָאגע סָאד ,קיכיסּפ

 ,ןויטָאמ ערשכ ןייק ןצנַאגניא טינ ןעגנולדנַאה ערעייז ןופ ןריזילַאנַאסױרַא רעדָא

 -טַאּפ ךעלרעדנואוו ךות ןיא ַאזַא קידנלָאמ ,ןָאסלגרעב דוד לשמל טוט סָאד יװ

 ---רּפעינד םַאב, ןיא --- ןיוועל לאכימ יוװ רוגיפ עטנַאזָאּפמיא ןוא עשילַאכרַאיר

 רעדעי ןיא טלָאמ ןוא טעז רע סָאװ ,טימרעד רעקילידיא רעד ךיז טנגונַאב

 .עכעלטיז-ףיט סָאד ,ענייפ סָאד ,עטכע סָאד גנולדנַאה רעכעלשטנעמ

 ןייז ,ןעוועג זיא ענייז עבַאגפיוא עטסקיליײה יד .ןָאטעג יֵאבַאר טָאה סָאד ןוא

 ַא םענייז טייטש שמוח ןיא; יו ןביירש וצ ןעוועג זיא גנובערטש עטסכעה

 -ירטַאּפ עשילביב יד ןופ ןטלַאטשעג יד טיול טרילעדָאמ רע טָאה ןשטנעמ

 רַאפ ןענייז תור ןופ השעמ יד ,רעדירב יד טימ ףסוי ןופ השעמ יד ,ןכרַא

 סָאד זיא יאדוװַא ,טסנוק-גנולייצרעד רעד ןופ ןעמרָאפ עטסכעה יד ןעוועג םיא

 זיא סע ןעמָאנ סעמעוו ,ןוסמַאה טונק ןופ סולפנייא םעד ןָא ןעמוקעגרָאפ טינ

 טָאה רע ךיוא רעבָא .טפירש רעשידיי ַא ןיא ןענָאמרעד וצ םעװקַאב טינ טציא

 טײקלַאטנעמַאדנופ רעשילביב רעד וצ קרעװ ענייז ןבייהרעד טלָאװעג ץעגרע

 ,טײקשיּפע ןוא

 ןשילביב םעד ןופ חסונ ןיא ןָא יָאבַאר טבייה ענייז גנולייצרעד ןייא טינ

 זיא/ ןַאמָאר רעד ,ןעגנופַאש סיָאבַאר ןופ ןיורק יד ןעד זיא סָאװ ןוא יהיו

 םהרבַא ןַא ןוא ?יהיו רעסיורג ןייא טינ בוא ,?עקירעמַא ןייק דיי ַא ןעמוקעג

 רעטייווע רעד ןיא גרעבנעדלָאג רעה ַא וליפַא ןוא ?םי ןופ סַאּפ ַא, ןיא ןעדלָאװ

 ?ןכרַאירטַאּפ ןיא ןענָאמרעד ןלָאז ייז זַא ,ױזַא יָאבַאר טינ ןעד טלָאמ "טסעוו

 טָאג ןוא/ :ױזַא "טסעוו עטייוו} ןַאמָאר םעד ןיא יִאבַאר טביירש טסיזמוא טינ

 יד ןוא וניבָא םהרבַא טקילגַאב טָאה רע יװ ןגרַאבנעדלָאג רעה טקילגַאב טָאה

 טימ ךיז ןבָאה רעקלעפ יד ןוא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ףיוא ןעוועג זיא הכרב

 רַאפ וליפַא ןסיב רעסיורג וצ ַא לביב יד זיא ,ךעלריטַאנ ,ונ ."טשטנעבעג םיא

 ענייז ןבעגוצוצ ןעגנולעג םיא זיא ךָאד רעבָא ,יָאבַאר יו רעלטסניק ערעסערג
 עכעלגעטיגָאט ערעייז ןרעדליש ןיא טייקידובכב עשילַאכרַאירטַאּפ ַאזַא ןדלעה

 .לַאוטיר ןעמורפ ַא סעּפע ןיא טקילײטַאב ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ךיילג ןעגנוריפ

 סָאד סנייא ףיוא ןעמענ ,ךיז ןסירגַאב ןדלעה סיָאבַאר יוװ וצ ךיז טרעה
 וצ ןרעדנַא םעד רענייא ןעמוק ייז ױזַא יוװ ,םיחרוא ןוא טסעג סלַא ערעדנַא
 ץלַא -- ךיז ןשיװצ רחסמ ןעוט ייז ױזַא יװ ,טיױנ ןיא יצ ,דיירפ ןיא ףליה
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 יז יוװ ,טייקידחסונ רעטלעטשעגנייא ,טייקכעלטיז ,טייקידובכב ליפיוזַא טימ

 .תובָא ןעוועג תמאב ןטלָאװ

 זַא ןעוועג םרוג טָאה לַאעדיא ןשילביב םוצ ןעגנובערטש עקיזָאד יד טָא
 סע .סנבעל ןוא ןבעל ןלָאמסױא ךיז ןלעװ יװ ןלָאמ ןלעװ ױזַא טינ לָאז יָאבַאר
 ,טכיל ןקידנסיורד ןפרַאש ַא ןיא טינ ןעז ןבעל סָאד לָאז רע זַא ,ןעוועג םרוג טָאה
 יָאבַאר זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סע .טכיל ןרעכייוו ןטסקינייװעניא ןַא ןיא רָאנ
 ַא ןיא רָאנ ,םטיר ןקיטסַאה ,ןעיור ןכעלנייוועג ןייז ןיא טינ ןבעג ןבעל סָאד לָאז
 ,םטיר ןטרעטײלעג ןוא ןעמַאזגנַאל ,ןטמולחרַאפ

 עוויטיזָאּפ סָאד ןלָאמ ֹוצ ןוא רָאװ וצ םולח ןגיוצעגרָאפ יָאבַאר טָאה ללכב
 ןוייוונָא ןיוש ףרַאד יִאבַאר ןעוו וליפַא .עויטַאגענ סָאד ןלָאמ םוצ ןשטנעמ ןיא
 גנוקיטכערַאב ןוא גנורעפטנערַאפ ַא ךיוא רע טניפעג ,ךירטש ןוויטַאגענ ַא ףיוא
 ןעגנַאגעג טינ זיא דלעה ַא רענייז זַא ,ןלייצרעד ףרַאד רע ןעוו .םעד רַאפ
 קיטיג רַאֿפ רע טליפ .טַאהעג טנייפ יז טָאה רע לייו ,רעטסעווש רעד וצ

 ַא טנייפ טָאה ןעמ ךיז טפערט סע יװ ,טַאהעג טנייפ יז, טָאה רע זַא ,ןבעגוצוצ
 -טנעמַאדנופ רע סָאװ ,םעד ךרוד ןעגנוריפ ןוא ןליפעג טקיליײה רע ."רעטסעווש
 -ימי-תשש ןופ םעד וצ וצ ייז טביירש רע סָאװ ,ןגָאז וצ ױזַא ,ייז טריזילַא
 ןכַאז ןופ רדס ןטלעטשעגנייא תישארב

 ,לשמל ,סינַאמ ַא זיא סע רשיו םת שיא ַא רַאפ סָאװ טסואווַאב טוג זיא סע
 -יַארקוא רעשיּפיט רעקיזָאד רעד טָא ."עקירעמַא ןייק דיי ַא זיא ןעמוקעג; ןופ
 רע לייו ,לטעטשסטרובעג ןייז ןופ טפױלטנַא סָאװ ,רָאיזַאטנַאפ ַא ,דיי רעשינ
 רטיינ א ןרעו וצ עקירעמַא ןייק טמוק ןוא ,"עשזעוו, ןייק ןציזּפָא ןייג טינ ליוו
 -רַאפ טינ ךיז עקירעמַא ןיא םיא טימ לָאז סע סָאװ ןוא ,רלדנסה ןנחוי
 ןייז ןופ ןּפָארט ןייק ןָא טינ טרעװ רע .סינַאמ טביילב סינַאמ --- ןפיול
 רע .רַאנ ןייק טינ טייו זיא רע שטָאכ ,ןשטנעמ וצ יורטוצ ןוא ןביולג
 ,טייקיטפאהבעל עשידיי-שיניַארקוא עשיטסירעטקַארַאכ ןייז ןָא טינ ךיוא טרעוו
 -מיס עשיטסירעטקַארַאכ לפיוו ןוא .טײקשיטסַאיזװטנע ןוא טייקשירעדורב-טוג
 יז טימ ןָאט-קסעילּפ ןשירעדניק ןייז ןיא טקירדעגסױא טרעװ טײקשיטַאּפ
 רע ןעוו -- "ןָאטנָא השעמ ַא רָאנ ךיז לעװ ךיא ,יוא, :ןעיירשסיוא ןוא טנעה
 ּפַאש א ןיא ןטעברַא טחוש ןשימייה ַא טעזרעד

 ַא ףיוא טכעלש ןענייז ייז וליּפַא ."םיעשרע סיָאבַאר ןָא ךיז טנָאמרעד ןוא
 -ןייא ןַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,עכעלקריוו ןייק טינ זיא סע .ןפוא ןשיטַאּפמיס
 .סנמה ליּפש םירוּפ ענױזַא טינ רועיש ייז ןענייז סעּפע .תועשר רענעריובעג
 .השעמ רעד וצ ,ליּפש םוצ ןבָאה ףרַאד ןעמ סָאװ ,ַאזַא לָאר ַא יו זיולב זיא סע
 טגאװ רע ,"דרע רענעגייא , ןיא להק ןגעק טייג סָאװ ,עקרַא 'ר לשמקל זיא ַאזַא
 קפס ןייק זיא סע רעבָא ,ןילַא בר ןגעק ןקינעּפשוצרעדיװ ןּפָא טינ ריש וליפַא
 ַא ןתמא ןַא ףיוא ןיוש זיא סָאװ ,טחוש ןויצ ןב יוװ טקנוּפ ,עקרַא 'ר זַא ,טינ
 ןטלָאװ ,ןַאמָאר ןטימ ןיא ןריולרַאפ ןעוועג טינ רָאנ ייז טלָאװ יִַאבַאר ןעוו ,עשר
 ששיטַאּפמיס ענױזַא טקנוּפ ןרָאװעג ןוא טָאהעג הטרח ןעוועג טםייצ רעד טימ ייז
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 סױרַא טריפ יָאבַאר סָאװ ,ןדיי רעבַארַאסעב למעזעג עצנַאג סָאד יו ןשטנעמ
 ."דרע רענעגייא , רעד ןיא

 ןלָאמ ןוא ןעז ןענעק וצ טנַאלַאט רערעדנוזַאב סיָאבַאר ןעוועג זיא סע
 טימ טייקסטוג עקיזָאד יד טָא יָאבַאר טָאה טלָאמעג ןוא ,ןשטנעמ ןיא טייקסטוג

 סָאד טָא זיא סע ןוא .ןלָאװקעגנָא יו ייברעד טָאה רע .האנה רעשירעלטסניק
 ַאזַא ןבעג סָאװ ,"בוט יכ; רעשירעפַאש רעד ,ןלעוװקנָא עשירעלטסניק עקיזָאד
 טפערט ןתמא רעד ןיא לייוו ,טייקשירעלייצרעד סיָאבַאר גנוברַאּפַאב עשיריל
 ,סָאד טפערט ןעמ יװ ,סעיסערגיד עשיריל עקידתמאב קיניײװ יָאבַאר ייב ןעמ
 ,ןווָאטַאנגיא ייב ,לשמל

 ןשיגָאל ַא ףיוא טָאה ,ןשטנעמ ןיא עטוג סָאד ןעגנערבוצסיורַא גנוגיינ יד
 ןטלַאטשעג עטסקידנרעױד יד זַא ,וצרעד טריפעג ןפוא ןטנעװקעסנָאק ןוא
 ןופ ץנעסעטניווק יד ךיז ןיא ןרעּפרעקרַאפ סָאװ ,ענעי ןייז ןלָאז ןעיָאבַאר ייב
 ,ללבב טייקכעלטיז ןוא טייקידתועינצ ,טייקידרשוי רעשידיי

 -סעביל עשילידיא סיָאבַאר ןיא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ךיוא זיא תועינצ
 ןעוו יָאבַאר ייב לָאז ןעמ זַא ,ןענָאמרעד וצ רעווש ךיז זיא סע .ןעגנולייצרעד

 .עביל "רערשכ; ןייק טינ ,רעקידתועינצ ןייק טינ ןגעוו טנעיילעג ןבָאה

 םעד ןגעוו לוטיב טימ יָאבַאר טלייצרעד "רעדירב ןיינ, ןַאמָאר ןייז ןיא
 ןקיזייא ךיז טָאה ןעגנולייצרעד; (סנַאבַאלַאב) ענייז ןיא זַא ,ןַאבַאלַאב רעביירש

 -ייז ןגעק ןריטלָאװער סָאװ ,ןעיורפ ןופ ןעגנובײרשַאב ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג
 סרענעמ ערעייז רעטנוא עטבילעג עקניל ןבָאה סָאװ ןעיורפ :רענעמ ערע
 ,"סעציילּפ

 ,עביל-רעטומ ןגעוו ןלייצרעד וצ טַאהעג ביל רעסעב טָאה יָאבַאר קיזייא

 ךיז זיא רוחב רעבַארַאסעב; ַא ױזַא יו ןלייצרעד וצ טַאהעג ביל ;עביל-רבח

 קיאעפ זיא שטנעמ א ױזַא יװ ,"רעדורב ןסוג ַא רַאפ ןענעפעוצפיוא קיאעפ

 .?ןבעגקעווַא סע ןוא ץרַאה ןייז ןעמענוצסױרַא;

 רעליטש ַא ןגעװ ןלייצרעד וצ טַאהעג ביל רעסעב טָאה יָאבַאר קיזייא
 רָאמוה ןשיריל םעניד טימ ;ןשטנעמ עגנוי ייווצ ןשיװצ עביל רענעגרָאברַאפ
 עסיז יד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז עיגלַאטסָאנ רעשירעטכיד ןוא עיטַאּפמיס רעפיט ןוא
 עגנוי ןופ סרעדיו-רעדיק עשירעדניק ןוא ןזירּפַאק יד ,ןשינעמעלקצרַאה
 | ,ךעלרָאּפ עטבילרַאפ

 עלַא ןיא טעמכ ןעמ טפערט סעביל עקידתועינצ ,ענייר ,ענייש עקיזָאד יד
 ,"טסעוו רעטייוו, רעד ןיא ןהרובד ןוא גנוי-דרעפ םעד ןשיווצ : סיָאבאר קרעוו
 ןוא ןהניד ןשיווצ ,"םי ןופ סַאּפ, ַא ןיא םיובנייוו רתסא ןוא ןעדלָאװ דוד ןשיווצ
 רענעגייא, ןיא ןשיבייל ןוא ןהניד ןשיוצ רעטעּפש ןוא ןָאמקַאנ רערעל םעד

 "ןגיוא ייווצ , ןוא "הנתמ ַא; יוװ ןעגנולייצרעד עצרוק ענױזַא ןיא ךיוא ןוא "דרע
 ,"לייצרעד ךיאק ךוב םעד ןיא
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 ןשטנעמ ייווצ ךערּפשעג ַא ןריפ ןעיָאבַאר ייב ױזַא יו רעטסומ ַא זיא טָא

 17--16 םורַא ןופ רעטלע םעד ןיא ןענייז עדייב .עביל ַא ןיא ךיז ןליּפש סָאװ

 :רָאי

 -שג טָאה יז ןוא ןשובייל ןופ טרָאװ ןטוג םעד ףיוא טרַאװעג טָאה הניד;

 ןוא לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא יז .ןגָאז וצ סעּפע טציא ךיז טיירג רע זַא ,טניימ

 גנולצולּפ ךיז שיבײל טָאה -- ,הניד -- .ןדערוצסיוא טרָאװ ַא טַאהעג ארומ

 ?ןבילקעגסיוא ןיוש טסָאה -- ריא וצ טדנעוװעג

 ,טשינ ךָאנ --

 ?קעװַא טסרָאפ ןֹוא ---

 ,רָאפ ךיא ---

 .ןענַאמקַאנ ןבילקעגסיוא טסָאה וד זַא ,סע טניימ ---
 ,ריד טימ רָאפ ךיא ---

 .ָאד טסביילב וד זַא ,טסייה סָאד ---

 .ךיוא טסרָאפ וד זַא ,טסייה סָאד ,ןיינ --

 ,טסגָאז וד סָאװ וטסייוו ,טסגָאז וד זַא ---

 ? סנטיײצַאב רימ טימ ןיוש ךיז טסגירק --

 ךיא בָאה ,געוו ןיא טייטש ןַאמקַאנ ןמז לכ זַא ,ןסיוו טסלָאז ליוו ךיא --

 ,טנייפ ךיד

 .עזגורב ַא טגָאזעג ןיוש הניד טָאה -- ,געוו ןופ ּפָא םיא םיור ---

 ? טולב טסליוו ---
 ,טולב ןייז לָאז ןגעווטניימ ןופ ---

 ןוא טגָאזעג שיבייל טָאה -- ,טולב ןופ טנַאה יד ןייר זיא זדנוא ייב --
 ."דרע ענעגייא; --- .וו"זַאא "ךוב ַא טנפעעג

 רעמ זיא סָאד סָאװ ,ןלייצרעד ןוויאַאנ סיָאבַאר ןופ רעטסומ ַא בגַא זיא סָאד

 .ירעביירש עוויאַאנ יו תומימת ןוא טעטיוװיאַאג ןופ ןרעדליש ַא

 ןיא ןטנעמָאמ ערעלופ ,ערעשיטעָאּפ יד וצ ךייש ץלַא ךעלריטַאנ זיא סָאד

 ןיא סָאװ ,עיפַארגָאנטע עטושּפ ךס ַא ךיוא םיא ייב ןַארַאפ .קרעוו סיָאכַאר

 -רעשט לואש סיוא ךיז טקירד סע יװ ,"ץַאלּפנרױבעג ןופ דליבּפָא ןַא זיולב;

 -יורג ךס א ןעיאבַאר ייב ןַארַאפ .גנוצעזרעביא סעצרַאװש .י י ןיא יקסווָאכינ

 ןשטנעמ םיא ייב טפערט ןעמ .ןבעל ןופ ןעגנוגעכייצרַאפ עשיטקַאפ עטעקַאנ

 -ָאר יו ,סעקינלזממילש סניביל .ז יבגל וטפיוא רעסיורג ןייק טינ ןענייז סָאװ

 דיי ַא ןעמוקעג זיא; ןיא רעטעברַא-ּפַאש לָאצ ַא ,"םי ןופ סָאּפ, ַא ןיא םיובנעז

 סיָאבַאר ןופ טייז ערעשיאַאזָארּפ יד ,ערעכַאלפ יד זיא סָאד ."עקירעמַא ןייק

 ,טסנוק

 רעמ וליפַא ,ןריפַארגָאטַאפ ןוא ןענכייצרַאפ יו רעמ רעבָא טמענ רע ןעוו

 ןשטנעמ ענייז ןענייז --- ןלָאמסיוא ךיז ןוא ןטכיד רָאנ ,רוטַאנ רעד ןופ ןלָאמ יו

 ןעגנולייצרעד ענייז ןופ בעוועג עקידנרעטַאלפ עטכייל עצנַאג סָאד ,ןכַאז ןֹוא
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 ןייא טימ ,עיזיוו ,גנומיטש עשיטעָאּפ ,לָאבמיס ,דליב רָאנ ,דליבּפָא ןַא יו רעמ

 ?רָאװ ןוא סנ ,םולח;, :סיוא ךיז טקירד בייל ינַאמ יװ ,טרָאװ

 סָאטַאּפ ןקידרקיע ןוא ןכעלמיטנגייא םעד ןופ ןריפ ךיז טזָאל יִאבַאר ןעוו

 יז ,קידעכָאװ ןוא יורג טינ לָאמנייק ןשטנעמ ענייז ןענייז ,טנַאלַאט ןייז ןופ

 ןופ ןיז ןשיטעטסע ןוא ןשילַארָאמ ןיא ןייש ןוא קיטכיל .בוט-םוי ולוכ ןענייז

 סָאװ ,ןָאמקַאנ זיא ױזַא .םיקידצ ,ןטסילַאעדיא ,ןטעָאּפ ןענייז ייז .טרָאװ

 רענעגייא, ןיא בר רעד ףלָאװ 'ר ױזַא ,"קלָאפ ןייז ןופ ןייוועג סָאד טרעה;

 ןוא "דלעפ ןיא טייקכעלניז ריא טשרע טגירק הרות סטָאג, ןעמעוו רַאפ ,"דרע

 ןַא יו טסַאפרַאפ סָאװ ,"םי ןופ סַאּפ א; ןיא ןעדלָאװ םהרבַא 'ר זיא ױזַא

 לעטש עקיצנייא יד ךיז טכוד בגַא) .הליפת ענעגייא ןייז וליפַא קידצ רעתמא

 רעטנוא ךעלנײשרַאװ .זרעפ ןעיירפ ןימ ַא ןיא ןבירשעג קרעװ סיָאבַאר ןיא

 .(ןסוגסיוא עקידהליפת-שיריל סווָאטַאנגיא דוד ןופ סולפנייא םעד

 קרַאטש ַא ןבָאה ןדלעה ענייז ךיוא רָאנ ,יָאבַאר רָאנ טינ ,קידריווקרעמ ןוא

 -עב לטעטש ַא טריפ סָאװ ,ןָאמקַאנ רערעל רעד .טייקנייש רַאפ שוח ןטלקיװטנַא

 עקיטפנוקוצ יד טנַאלּפ ,"דרע רענעגייא; ףיוא ןצעזַאב וצ ךיז ןדיי רעבַארַאס

 טימ ךיוא רָאנ ,רשוי רַאפ ןיז ןפיט ַא טימ רָאנ טינ ,עקירעמַא ןיא עינָאלָאק

 ןבלַאה ַא ןיא ןגיילוצסיוא רע טנַאלּפ סַאגטּפױה יד .טייקנייש רַאפ ןיז םענייפ ַא
 רעייז רָאפ לכ םדוק ךיז רע טלעטש ,רעזייה יד ןגעוו טכַארט רע ןעוו .זיירק

 ,ליפעג שיטעטסע טכע ןַא רעביא טבעל "טסעוו רעטייוו, רעד ןיא לחר .ברַאפ

 ןרָאצ טימ ןיירַא ךיז ןסייר ייז ןעוו ,םיבצק יד .דלעפנצייוו ַא ףיוא טקוק יז ןעוו

 -ןב ןופ הטיחש יד טרסַאעג טָאה רע יַאמלה -- "דרע רענעגייא, ןיא בר םוצ

 רפס עסיורג ענעפָא סָאד; ןעעזרעד ייז ןעוו ,טליטשעגנייא ןרעוו -- טחוש ןויצ

 | ."תויתוא עצרַאװש ענייש יד ןוא ריּפַאּפ ןסייו םעד טימ

 -סיוא םוצ טמוק סע ואוו ןליּפשיײיב ענױזַא רעקילדנעצ ןעגנערב ןָאק ןעמ

 וצ שיזיפ ביל ךיוא טָאה רע .טייקנייש רַאפ שוח רעשירעלָאמ סיָאבַאר קורד

 רעמ ןענייז םירובג רעבַארַאסעב ענייז וליפַא .רענעש סָאװ ןדלעה ענייז ןלָאמ

 ,טכיל-בלַאה ןיא טעוליס ןיא ןשטנעמ טלָאמ רע .,רעּפרעק יװ ,ברַאפ ןוא טכיל

 יבַא ,רעטרעטייוורעד ,רעקידנטָאש ןעמוקסורַא ןלעוו ייז זַא ,טינ םיא טרַא סע

 ,טסינָאיסערּפמיא רעטכע רעד תמאב זיא רע .רעזעיצַארג ןוא רעלעדייא ,רענעש

 ןוא טייקנייש רַאפ שוח םעד ןָא סָאװ ,ןעגנולייצרעד ןעיָאבַאר ייב ןַארַאפ

 ,טַאהעג טינ טרעוו ןייק טעמכ ייז ןטלָאװ ,טייקשירעלַאמ רעשיטסינָאיסערּפמיא

 טייקידוועעזנָא קיצניװ ױזַא ,ןַארַאפ ייז ןיא זיא ףָאטש-סגנולייצרעד קיניײיװ יױזַא

 ןיא "רעכערבנייא רעד, גנולייצרעד יד ,לשמל ,זיא ַאזַא .ןענױשרַאּפ יד ןבָאה

 ."לייצרעד ךיא; ךוב םעד

 ןַא ןגעװו רעקיטכיר רעדָא ,םענייא ןגעו טרָאד ךיז טלייצרעד סע

 רעבָא טקעוו רע .רעטבילעג ןייז וצ "ןכערבנייא, טכַאנייב ךיז ליוו סָאװ ,"ץימע;

 טרעװ רע זַא ,זיא ףוס רעד ןוא בנג ַא זיא סָאד זַא ,טניימ ןעמ ,םינכש יד ףיוא

 .םעדיוב ַא ףיוא יורטש ןיא ךיז קידנטלַאהַאב טקיטשרעד
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 רעד, טגָאמרַאפ טרָאװ ןופ ןיז ןקידנרעק ןלופ ןיא גנולייצרעד ַא יװ

 ,רקיע רעד טינ ןעיָאבַאר ייב זיא ,גָאוװ" רעבָא .גָאװ קיצניװ רעייז "רעכערגנייא

 רעד ןופ טייקכעלטרעצ יד ,ןטייקיברַאפ ענעלָאמעגנײרַא יד ,גנומיטש יד רָאנ

 יַאבַאר ריא ןיא גנולייצרעד יד טמענַאב ןעמ ןעוו ןוא .םיטש-רעלייצרעד

 גנולקיװטנַא ערעכיזמוא יד טינ ןיוש ןזדנוא טא ,טייקכעלמיטנגייא רעשיא

 טינ ךיז טלייט דלעה:טּפיױה רעד סָאװ טינ זדנוא טרַא סע ,עמעט רעד ןופ

 ,טריזילַאודיװידניא טינ ,טלוב טינ זיא רע סָאװ ,בעװעג-טרָאװ םעד ןופ סיוא

 -יס ןיא יו ןיא סָאװ ,ןטָאש רעטבעוװשעגפיוא ןַא יו רעמ טינ זיא רע סָאװ

 ערעלעקנוט ערעזייב ןופ ןרָאװעג ןעגנולשגנייא ןוא טייוורַאפ ליּפש-ןטעול

 ,סנטָאש

 ,ןעיאבַאר ייב עטסעב עמַאס יד ןופ ענייא ,גנולייצרעד עקיטכערּפ ַאזַא וליפַא
 לָאמנייא ןעווק יו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עטסעב עמַאס יד ןופ ענייא ןוא
 רָאנ ,טייקשירעלײצרעד רעד טימ טינ ןורכז ןיא ךיוא טביילב "לַארטש רעד

 -עג טנוימדרַאפ טייוו א יו ,סעיניל ןוא ברַאפ ןופ ליּפש ַא יו ,ײרעלָאמ ַא יו
 ,טימעג ןקידנטָאש ןוא ןקיטכיל ןופ ליּפש ַא יװ ,ןעש

 -ָאיצנעװנָאק ןיא רעלייצרעד רעדָא ,טסינַאמָאר ןייק טינ ללכב זיא יָאבַאר

 ןפורעגנָא לָאמניײא רידַאנ השמ םיא טָאה טסיזמוא טינ .ףירגַאב ןופ ןיז ןלענ

 ןענַאמָאר סיָאבַאר ."סרעביירש ערעזדנוא ןשיווצ רעביירש רעטסשרעדנַא רעד;

 ןיז ןכַאפנייא ןיא וליפַא ,ףוס ןייק טינ ןוא בייהנָא ןייק טינ ךעלטנגייא ןבָאה

 .ןענַאמָאר ערעסערג ענייז טקידנערַאֿפ טינ יִאבַאר טָאה ,ךיא ביילג ,טרָאװ ןופ

 ןבעגעג רעבָא ,קרעוו שיּפע סיורג ַא ןבעג וצ ןטסָאמרַאפ לָאמ ליפ ךיז טָאה רע

 ַא ןגידנערַאפ וצ םעטָא גונעג טַאהעג טינ רע טָאה רשפא .ןלייט זיולב רע טָאה

 טָאטלוזער ַא סָאד זיא רשפא ,ףָאטשיױר טלעפעג םיא טָאה רשפא .קרעוו סיורג

 -פיוא יװ ןכַאז ןזָאל ןייז ןופ ,טײקשידָאזיּפע ןייז ןופ ,םזינַאיסערּפמיא ןייז ןֹופ

 טָאה יָאבַאר לָאמ לפיוו ,ןייז טינ לָאז סע יוװ .ןורכז ןיא טכירעגמוא ןעמיווש

 םענעי ןיא ןבעגעג טינ ייז רע טָאה ,סעמעט-טּפיױה ענייז וצ טרעקעגמוא טינ ךיז

 טנעקעג טינ טָאה יָאבַאר .ןטסָאמרַאפ טָאהעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ףיוא םענרַאפ

 עזיול ןוא ןזיולב ליפוצ טָאה רע ,וויטַארַאנ ןייז ןופ טייקלופ יד ןטלַאהנָא גנַאל

 זיא ןוא לַאירעטַאמ ןייז ןטענקרַאפ גונעג טכידעג טנעקעג טינ טָאה רע .ןלעטש

 רעסעב טגָאזעג יו טָאה רע .ןטקילפנָאק ןרעדליש וצ רעטסיימ ןייק ןעוועג טינ

 .עטלעטשעגנייא ןוא עכעלדירפ סָאד ןרעדליש טנָאקעג

 ןיא ַאטינ ןיא סע זַא ,עשיטַאטס ןענייז ןכַאז סיָאבַאר זַא ,טינ טניימ סע

 ַא ןיא םיא ייב טייג וויטַארַאנ רעד רעבָא .גנונַאּפש וליפַא ,וויטַארַאנ ןייק ייז

 ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד עצרוק יד .םָארטש רעליטש ַא יװ ,עיניל רעכיילג וצ

 ןוא סנקלָאװ עקידנפיולנָא יװ םיצולּפ ןָא-עמוק קרעװ ערעגנעל ענייז ןיא

 יו רעבָא ,וויטַארַאנ ןייז ןופ םָארטש ןרָאלק םעד עלייוו ַא ףיוא ןערומכרַאפ

 טרעוו וויטַארַאנ רעד ןוא ייז ןדניװשרַאפ םיצולּפ ױזַא ,ןָא ןפיול ייז םיצולּפ
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 -ַאר רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טימ רעטייוו טסילפ ןוא ,טרעטיילעגסיוא רעדיוו
 ,טייקכעלדירפ ןוא טײקמערַאװ רעשיֵאב

 28 לא
* 

 ןעגנורעדליש עטמירַאב ענייז ןענייז קרעוו סיָאבַאר ןיא ןטסעב םעד ןשיווצ

 ןטרעװ עקידנרעיוד טכיירגרעד תמאב רע טָאה ָאד .םייח-ילעב עמוטש ןופ

 ןוא טייקכעלטנזעוו רעמ ןבָאה ,רעקידתושממ ,רעלופ לָאמוצ ןענייז תוייח ענייז

 טפיולרַאפ סָאװ סָאד וליפַא ןוא .ןעניױשרַאּפ ענייז ןופ לייט ַא יװ טייקיטנָאק

 ,רעשיטַאמַארד טּפָא זיא -- ןסּפעש ןוא ןסקָא ,יק ,ץעק ,דרעפ ענייז טימ ךיז

 טָאה רע .ןשטנעמ ענייז ןופ ךס ַא טימ טריסַאּפ סָאװ סָאד יו ,רעשירעלייצרעד

 -וינ ןטימ עמַאס ןיא דרעפּפעלש ןדימ ַא ןופ טיוט ןגעוו ןלייצרעד טנָאקעג

 רעשירעלייצרעד ןוא טייקיאור רעוויטקעיבָא ַאזַא טימ ,טפַארק ליפ ױזַא טימ קרָאי

 ןקילגמוא יד ןגעוו קידנלייצרעד ןָאט טנָאקעג טינ סָאד טָאה רע יו ,טייקלופ

 ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא עזָאלסטעברַא ןוא רעטעברַא ןופ סעידעגַארט ןוא

 -יפ סָאד טינ טרעדלישעג תומהב ןוא תויח יד ןיא יָאבַאר טָאה ייברעד

 -סיוא ױזַא ךיז ןָאק ןעמ ביוא ,טרעקרַאפ רָאנ ,עדליװ-לַאטורב סָאד ,עשיגָאלָאיז

 טייצ רעקיבלעז רעד וצ רעבָא ,עקידלכש ןוא עגולק סָאד ,ענַאמוה סָאד ,ןקירד

 דרעפ ַא םיא ייב זיא דרעפ ַא .יח-לעב ןעמוטש םעד טינ רע טכעלשטנעמרַאפ

 -זעיצַארג ליפ ױזַא ךיז ןיא טָאה יז ןעוו ןליפַא ,ץַאק ַא טביילב ץַאק ַא ןוא

 ,סעשעיורפ

 רעטשרע רעד ןיא טמַאטש סיָאבַאר טפַאשרעטסיימ ערעדנוזַאב עקיזָאד יד
 ריגיינ ןשירעלטסניק ןוא עביל טימ טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ךעלנײשרַאװ עיניל
 ןביילג רימ .םייח-ילעב עמוטש ןופ ןבעל םוצ טקוקעגוצ קידלודעג ןוא גנַאל ךיז
 -ַארד ערעייז ןיא ,תויח סיָאבַאר ןופ טלעװו רעכעלרעניא רעד ןיא קרַאטש יױזַא
 ליפיוזַא טימ ,טייקיונעג רעשירעלָאמ ַאזַא טימ טָאה רע לייוו ,סעידעמָאק ןוא סעמ

 ,טלעוו עשיזיפ רעייז ,עכעלרעסיוא רעייז ןלָאמעג ןלַאטעד עשירעלטסניק עתמא

 ןופ זַא ,טקרעמַאב ןוא דרעפ ייווצ ןשיווצ טפַאשביל ןגעוו טלייצרעד רע ןעוו
 יד ןופ לעפ רעד ףיוא ןסַאּפ עקיצנַאלג-טכייפ עטיירב ןבילבעג ןענייז ןקעל רעייז

 ןלָאז רימ זַא ,קידנגייצרעביא ןוא ךעלדליב גונעג לַאטעד יד זיא ,רעכייב
 ןעגנובעלרעביא ערעייז ןגעוו טגָאז רע סָאװ סָאד ךיוא זַא ,ןעלפייווצ טינ ךיוא ןיוש
 "ץעקע ןעגנולייצרעד יד ןיא "םאט; ױזַא יו רעביא טיג רע ןעוו ,תמא זיא
 קירעדינ ױזַא טכירקק ,"סיוא טלעװ ,ןייא טלעוװע סוװָאטַאנגיא ןיא טקורדעג
 טכירק ,לאטש רעד ןופ טנַאװ רעד ייב טנעָאנ רעייז ךיוא ןוא דרע רעד ייב
 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ךַאז רעדמערפ רעד וצ טמוק רע זיב ,ליטש ןוא ןכעלעמַאּפ
 עדמערפ ןיא רעדמערפ ַא :קוק ַא טוט םאט .זָאלגעװַאב ןוא םוטש ּפולס םייב

 ןוא טלוב ױזַא ,לַאטעד ענעכַארטשעגרעטנוא רימ ןופ יד טָא זיא ."לויטש
 ץעק סָאװ ,תמאב סייוו יאבַאר זַא ,טינ ןיוש טלפייווצ ןעמ זַא ,ךעלבױלגַאב

 ,ןליפ ןוא ןטכַארט
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 ןגעוו ןעגנולייצרעד יד סָאװרַאפ ,תוביס ערעדנַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע
 ןייז ןופ אצוי-לעוּפ ַא רשפא ןזיא סע .ןעגנולעג יֹױזַא ןעיָאבַאר ןענייז תויח
 ןוא עקידתומימת סָאד ןזַא ,גנוגייצרעביא ןייז ןופ ,רוטַאנ רעד וצ טייקטנעָאנ
 יד ,עוויסלוּפמיא יד זיא טַאט עטסנעש יד זַא ,עטסכעה סָאד זיא עכעלריטַאנ
 טמענ סָאװ טײקמערַאוװ ַא; ןופ "ךיז טציה סָאװ עיזַאטנַאפ, ַא ןופ טמוק סָאװ
 ?ןצרַאה ןיא ןעמָארטש

 א

 ענייז טימ ןצנַאגניא טינ טמיטש ןפַאש סיָאבַאר ףיוא קוק ַאזַא זַא ,סייוו ךיא
 ,ןגָאז ןָאק ןעמ .ןבעל ןייז ןופ רָאי 15 עטצעל יד ןופ ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ

 רעייז ןופ קרעוו סיָאבַאר "סיוא-טליוה; גנַאנוצ ַאזַא זַא ,טכער טימ רשפא ןוא
 ןופ אנוש ןגעק ןוא ןשטנעמ רַאפ טייקשירעפמעק, רעייז ,?טײקשירַאטעלָארּפ"
 תעב ,דנַאלויא ןבואר רעטכיד רעד טקירדעגסיוא ךיז טָאה סע יװ ,"ןשטנעמ
 ענײמעגלַא ַאזַא עלומרָאפ סדנַאלזייא זיא בגַא ,ןורָא סיָאבַאר ייב דּפסה ןייז

 ,רעביירש ןשידיי ןדעי ןסַאּפנײרַא ריא ןיא ןָאק ןעמ זַא ,עטגָאזרעד-טינ ןוא
 גנַאגוצ ןלַאיצַָאס ַא טימ רעקירָאטסיה ַא זַא ,טינ קפס ןייק ךיוא זיא סע

 ןשירעלטסניק םעד ןעז ןענָאק ןעיאבַאר ןיא טעװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ
 ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנובערטש עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצָאס עסיוועג ןופ קורדסיוא
 -רָאװ יד זַא ,ךעלגעמ .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ בײהנָא ןוא ןטנצניינ ףוס ןופ
 עכלעוו ןגעוו ןעגנוגעווַאב-בעלפיוא ענעי ןיא ןקעטש טסנוק סיָאבַאר ןופ ןעלצ

 "דרש ענעגייא, ןַאמָאר ןייז ןיא טלייצרעד טָאה ןיילַא רע

 זיא ,ןפַאש סיָאבַאר ןופ סיזענעג רעד ןייז טינ רעבָא לָאז סע סָאװ
 וצ ןוואורפ ענעגנולעגמוא עכעלטע יד ךָאנ ,"טייקשירעיוּפא ןייז זַא רעכיז

 רעשירעלטסניק ַא ןיולב םיא רַאפ ןרָאװעג זיא ,עקירעמַא ןיא רעמרַאפ ַא ןרעוו
 ,עקיטקַארּפ רעד ןיא טינ ןריזילַאער ןעמונעג ?טייקשירעיוּפ, יד טָאה רע .ןינע
 עפורג רערעגנע רעד ןופ ערעדנַא יד יו .עיזיו רעשירעלטסניק רעד ןיא רָאנ
 -שטנואוו ןופ רעלטסניק רעד ןעוועג ייר רעטשרע רעד ןיא יָאבַאר זיא ?עגנוי;
 ןעמַאזצ .?טַאט, יד טינ ןוא "טרָאװא סָאד ןעוועג זיא רקיע רעד .גנוליפרעד
 ןיא יָאבַאר טָאה ,"עגנוי, עּפורג רעד ןופ ןטעטסע-רעלטסניק ערעדנַא יד טימ
 לָאמַא טָאה רעגינ .ש יװ ,"טסנוק-סנבעל, ןייק טינ ןעיוב ןפלָאהעג עקירעמַא

 עקַאט רעגינ יו "ןבעל-טסנוקא ַא רָאנ ,ןייז ףרַאד טסנוק עשידיי יד טגָאזעג
 ,עזעט ןייז וצ ץַאזנגעק םעד טנכיײצַאב טָאה ןיילַא

)1944( 

 ןַאמזַאלנ ךורב

 ןַאמזַאלג ךורב רענעברָאטשרַאפ-ירפ רעד טניז רָאי 25 טרעוו (1946) רָאיַאה
 רע זיא רָאי 25 יד ןופ ןוא .ןעגנולייצרעד ךוב טשרע ןייז ןבעגעגסױרַא טָאה
 רע .רעביירש רעטמירַאב ַא טפור ןעמ סָאװ .ןעוועג רָאי קילדנעצ ייווצ עטוג
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 ןייז ףיוא ןגָאלקַאב ךיז ךעלטנפע ךיוא טפָא ןוא טַאוװירּפ .תונעט ןבָאה טגעלפ

 -ַארעטיל עשידיי יד םיא טָאה רעבָא ןתמא רעד ןיא .הכרעמ רעשירַארעטיל

 עטסנעעזעגנָא יד ןשיװצ ןָאנבױא טרָא ןַא טלייטעגסיוא ירפ רָאג ןיוש רוט

 ,רעקיאַָאזָארּפ

 וצ תופיקת יד ןבָאה טינ גָאט ןקיטנייה ייב טעװ ,ךיא ביולג ,רענייק ןוא

 טעוו ןוא ןעוועג קפס ילב זיא רע .טנידרַאפ טינ סע טָאה ןַאמזַאלג זַא ,ןגָאז

 עקירעמַא עשידיי סָאד סָאװ ,רעביירש:עזָארּפ שטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןביילב

 .ןבעגעגסױרַא טָאה

 עטסנטָארעג יד ןופ סנייא ,"ןעניגַאב,; םענייז ךוב ןטשרע םעד ןיא ןיוש

 ַא ךיז רַאפ ןעמ טעז ,עקירעמַא ןיא רעביירש ןשידיי ַא ןופ רעכיב עטשרע

 ןעגנולייצרעד ןוא ןלעוװָאנ ךוב עטייווצ סָאד ןוא .חֹוכ ןשירַארעטיל ןקידנטיײדַאב

 ךס ַא ןיא זיא ,רעטעּפש רָאי 2 טימ זיולב ןענישרעד זיא סָאװ ,"רָאה ַא ףיוא,

 סָאװ ,ץלַא ןיא ןוא .סיוארָאפ טירש רעסיורג ַא ,ךעלכַארּפש טּפיוהרעביא ,םיטרּפ

 ,טרָאװ ןרַאפ תוירחא יד טליפעג ןעמ טָאה ,ןבירשעג ןַאד טניז טָאה ןַאמזַאלג

 עכעלדימרעדמוא ןוא שינעכוזםרָאפ עטסנרע ,ליטס ןיא טײקטיהעגּפָא יד

 ,תומילש ןוא טפַאשרעטסיײימ וצ ןעגנובערטש

 ,גנוריזילַאטעד עקרַאטש וצ ןייז ,ןורסח רעשיטסיליטס רעטסערג ןייז וליפַא

 ַאטשרַאפ ןפוא ןייז ףיוא ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג םצע ןיא ךיוא ךָאד זיא

 וואורּפ ןטסנרע ןופ קורדסיוא ןַא ;טײקיטּפַאהנסיװעג רעשירעלטסניק רענענ

 ןשטנעמ ןיא ןטסנטלַאהַאב עמַאס םעד וצ ןעוועטנורגרעד ןוא ןפיטרַאפ ךיז

 .ןכַאז ןוא

 ןַאמזַאלג סָאװ ,תולעמ עסיורג עלַא יד ףיוא טקוקעג טינ ,ןגעווטסעדנופ

 ןייז ןגעוו שיטסַאיזוטנע ןוא טבילרַאפ ןייז וצ ןעוועג רעווש זיא ,טגָאמרַאפ טָאה

 טפור סָאװ ,טנעמעלע ןַא קרעוו ענייז ןגָאמרַאפ תולעמ יד טימ ןעמַאזוצ ,ןפַאש

 ןתעב .עיטַאּפיטנַא וליפַא ,טייקידלודעגמוא ןַא ,טייקטציירעג עסיוועג ַא סיורַא

 ןעמ ,טנעמעלע ןקיזָאד םעד ןגעק ןרעוװ וצ ףיוא טינ ךיז ןעמ טרעה ןענעייל

 רעד ןוא .ךיז ןיא ןעמעננײרַא רעקיצניװ ךָאנ ןוא ,ןעמענפיוא טינ םיא ליוװ

 "זַאלג ןיא אקווד סױרַא ןטספרַאש םוצ טערט טנעמעלע רעוויטַאגענ רעקיזָאד

 .קרעוו עפייר ןוא עזעיציבמַא רעמ סנַאמ

 זיא ןַאמזַאלג רעמ סָאװ .סקָאדַארַאּפ רענדָאמ ַא רעבירעד ךיז טמוקַאב סע

 רעטלוב סָאװ ,טיקכעלנעזרעּפ עשירעלעטשטפירש ןייז רעקיטנָאק סָאװ ,ןַאמזַאלג

 זיא סע רעשיטסירעטקַארַאכ סָאװ ,גנַאגוצ רעשיאעדיא ןוא רעשירעלטסניק ןייז

 ליפעג ַא טימ ןביילב לָאז רענעייל רעד זַא ,ןפערט ןָאק רעטּפָא ץלַא ,ליטס ןייז

 ,סורדרַאפ ןופ

 רעד טימ ןָאט וצ טינ רעכיז טָאה סָאד ?סָאד ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ

 וצ סָאד טָאה רעכיג .טַאהעג טָאה ןַאמזַאלג סָאװ ,טנַאלַאט ןשירעלטסניק סָאמ

 רעטנוא ןעמונעגנָא טָאה טנַאלַאט ןייז סָאװ ,גנודנעוו רעד טימ ,ךיא ביולג ,ןָאט

 .תוביס עקידנסיורד ןוא עטסקינייװעניא ייר ַא
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 -רעד יו ,רעטכיד-גנומיטש רעמ ןַאמזַאלג זיא ןכַאז עטשרע רָאג ענייז ןיא

 -שיטסילָאבמיס ףיוא גיוא ןַא טימ ,עזָארּפ רעטריזימטיר ַא ןיא ןבירשעג .רעלייצ
 ,ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא ,ןכַאז עקיזָאד יד ,ןענייז ,ןטקעפע עשיטסינָאיסערּפמיא

 טמוק סָאװ ,םעד וצ ךיז ןקוקוצ ןוא ךיז ןרעהוצ סנַאמזַאלג ןופ קורדסיוא ןַא

 ןגָאמרַאפ ןכַאז יד .םיא םורַא רָאפ טמוק סָאװ ,םעד וצ יוװ ,אפוג םיא ןיא רָאפ

 -רעד רעקידתושממ ןופ טרּפ ןיא .טייקשירעלייצרעד ןוא גנולדנַאה םומינימ ַא

 סע סָאװ ."רָאה; רעניד-ןיד ַא ףיוא ץלַא ייז ןיא ךיז טלַאה טייקשירעלייצ

 -ַאּפ ןופ קורדנייא רעד זיא ,ןכַאז עקיזָאד יד ןופ ּפָא רקיע רעד ךיז טלעטשי

 -עגּפָא ןוא טייקטייוו ןגעוו ;טיײקמַאזנייא רעסיורג ןגעוו סעיסקעלפער עשיטע

 ןסיורד ןופ ךיז ןעײרדמורַא םענעריולרַאפ ןוא ןקירעיורט ןגעוו ; טייקטדייש

 ,טלעוו רעדמערפ ןוא רעטלַאק ַא

 רעד רַאפ שוח ַא טימ רעביירש ַא ןעוועג ָאי ןַאמזַאלג רעבָא זיא ךות ןיא

 רעפרַאש ַא רָאג ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא רע .טייקכעלקריוו רעקימורַא

 זיא רע .ןַאמָאר ַא רענייז טסייה סע יװ ,"סנבעל ןוא רעדנעל, ןופ רעריּפשסיױא
 רעד טימ טינ רועיש טָאה רע .סעמעט-טייצ ףיוא םידאמ ַא וליפַא ןרָאװעג

 ןוא ןשינעעשעג עלעוטקַא ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טסיצילבוּפ ַא ןופ טייקלענש

 ,שיפַארגָאיבָאטױא טינ זיא גנולייצרעד עקידרעטעּפש ַא ענייז ןעוו .ןעמעלבָארּפ

 ןעמוק סָאװ ,ןשינעעשעג ןופ גנוטעברַאַאב עשירעלטסניק ַא רעקינייװ רעמ יז זיא

 ,רָאפ ךָאנ

 ןיא ךיז ייב ןסעזעג זיא סָאװ ,רעביירש ןייק ןעװעג טינ ללכב זיא רע

 לעופב זיא רע .ןעמוק םיא וצ לָאז עמעט ַא זַא ,טרַאװעג ןוא רעמיצביירש

 .קרעוו ענייז רַאפ לַאירעטַאמ ךָאנ טלעוו ַא ןרָאפעגסיױא שממ

 יד ןגעװ תמא סרעדנוזַאב זיא סָאד .טריטָאנ ןוא טריוװרעזבָא טָאה רע
 עשידיי סָאד טנָאקעג טוג טָאה ןַאמזַאלג ,ןבעל רענַאקירעמַא ןופ ןעגנולייצרעד
 -ירעמַא םעד טעמדיוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנולייצרעד ענייז .עקירעמַא ןיא ןבעל
 טָאה רע .סעיצַאװרעזבָא עפרַאש ןוא עטכע ףיוא טיובעג ןענייז ,ןבעל רענַאק
 ןטייקיזָאלרוטלוק ,ןטײקבָארג עלַא טרעדלישעג טייקכעלריפסיוא רעדנוזַאב ַא טימ
 -יסַא רעד ױזַא טינ זיא סע .עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןטעטירַאגלואוו ןוא
 סָאװ ,דיי רעד טינ ,רעטנעצ ןיא ןענַאמזַאלג ייב טייטש סָאװ ,דיי רעטרילימ
 עקירעמַא ןיא טרעוו סָאװ ,דיי רעד יװ ,רוטלוק רעדנַא ןַא וצ רעבירַא טייג
 -רוטלוק ןדעי ללכב טרילרַאפ סָאװ ,טּפמעטרַאפ ןוא טבערגרַאּפ ,טעווענזיברַאפ
 ,לַאעדיא ןקיטסייג ןדעי ןוא סערעטניא

 ,ענעי טינ רעבָא ןענייז ןעגנולייצרעד עקיזָאד יד ןיא ןטנעמָאמ עטסנייפ יד
 ;טײקרַאגלואו עשיקינטיירלֶא ןוא טײקּפמעט יד טרעדלישעג טרעוו סע ואוו
 יד טריּפורג ןוא ןענױשרַאּפ ענייז ןופ ןסַאּפ טסייר ןַאמזַאלג ואוו טרָאד טינ ןענייז
 רָאנ ,טייקיטייזנייא ןוא טייקפרַאש רעשירָארוקָארּפ ַא טימ ייז ןגעק ןזייװַאב
 -ליש סָאװ ,רעטכיד רעד ,גָאלָאכיסּפ-רעלטסניק רעד זיא ןַאמזַאלג ואוו טרָאד
 רעשיטעָאּפ טימ טזייוו רָאנ ,טייקכעלגנירדוצ רעשיבײרשַאב טימ רָאנ טינ טרעד
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 "ןטריזינַאקירעמַא; ,טגָאזעג סנייטשמיא ,םעד ןיא ױזַא יו ,טייקכעלגנירדכרוד
 -לַאמש רעד ןופ ױזַא יו ; םזילַאעדיא רעקילָאמַא ןייז קירוצ ףיוא טכַאװ ,ןדיי
 .עקיטסייג ןוא עלעדייא-ךעלשטנעמ סָאד ןטכױלסױרַא טמענ טייקיפוג ןוא טייקיצ

 רעטנכייצעגסיוא רעד ןיא ןַארַאפ ןענייז ןטנעמָאמ עשיטעָאּפ-טכע ענױזַא
 עקיטסייג יד ."סבעוונייטש; גנולמַאז רעד ןיא ,"דרע רעד רעטנוא;, גנולייצרעד

 ןיקרַא ינעב דלעה םעד ןופ גנוכַאװרעד ,עקילייוטייצ תמא ,עשיטעָאּפ ןוא
 :"טייקיניילק ַא ןופ רָאג ןָא ךיז טבייה,

 ןיא ץעגרע קירבַאפ-ןּפמָאל ַא ןיא רעעזפיוא-רעטסיימ ַא זיא ןיקרַא ינעב
 -עמ ַא יו רעמ טינ; ןרָאװעג ןיוש רֶע זיא ןטעברַא גנַאלנרָאי ןופ .קרָאי-וינ
 טעברַא רעד וצ ,ךעלנייוועג יװ ,ךיז טגָאי רע ןעוו גָאט ןייא ."ןָאטסיּפ רענעלַאט
 טביילב -- ןקיטעּפשרַאפ הלילח רע טעװ רעמָאט ארומ ,קידנעטש יװ ,טָאה ןוא

 רעד ןוא רעטייוצ ַא ןוא עיצנַאטס ןייא ןשיוצ ןטימניא ןייטש ייוובָאס יד
 .ךעלנייוועג יו רעגנעל לָאמ סָאד ךיז טיצרַאפ לעטשּפָא

 -רעד רע :זעװרענ םדוק טרעװ ןיקרַא .טרימרַאלַא ןרעוו ןרישזַאסַאּפ יד
 טייג רעבָא דלַאב .ןקיטעּפשרַאפ טעװ רע :ןעשעג סע טעװ לָאמ סָאד זַא ,טליפ
 ץנַאג ןייז .ףוס רעד רָאג סָאד זיא רשפא ,קערש ןיא רעביא טעטיזעוורענ יד
 ,טדניוושרַאפ ןקיטעּפשרַאפ וצ ארומ יד ,ןגָארטיײברַאפ םיא רַאפ ךיז טמענ ןבעל
 ,טיוט ןרַאפ קערש יד וליפַא טדניוושרַאפ סע

 "יוהרעד םענדָאמ ַא סעּפע ןיא; ןיקרַא ינעב ךיז טליפרעד םעד טָאטשנָא
 .עכעלטע ךָאנ זיולב טַאהעג טלָאװ רע יװ ,רעגייטש ַא ,טָא ,דנַאטשוצ םענעב

 ןכַאז ןגעוו רָאנ טציא ןטכַארט וצ ןעז רעבירעד ףרַאד רע ןוא ,ןבעל םוצ טונימ
 טָאה רע ...ןבעל סנשטנעמ ןופ ןכַאז עטסקיטכיוו עמַאס יד ןגעוו --- עקיטכיוו

 ..."טיירג סעּפע ֹוצ ןניוהעגנָא ךיז
 טינ ןיוש טריסערעטניא סָאד רעבָא ,רעדיו ךעלדנע ךיז טריר גוצ רעד

 : ןעניקרַא
 גוצ ןופ ןפיול ןקידמערַאיל טימ ,טציא םיא ןיא זיא לענש-ךעלנייוועגמוא,

 רע ,טָא .ןפָאלעגיײברַאפ רָאי קיצנַאװצ-ןצפופ עטצעל יד רַאפ ןבעל ץנַאג ןייז
 טימ רע ןעוו ,!םייה רעד ןיא' ךָאנ רוחב ןגנוי רָאג ,רָאג ַא יוװ ךָאנ ךיז טקנעדעג

 וצ ,ןײרַא דלַאװ ןיא גָאטימכָאנ תבש ןקידרעמוז ַא ןייג סע ןגעלפ םירבח ענייז

 ַא -- עלהרובד ןוא רע יװ ,טקנעדעג רע .טָאטש רעד רעטניה סעצינערק יד

 טרעדנוה ,רענערָאפעצ ,רעטעפ טציא רעד ןופ ןמיס רענעדנואוושרַאפ ,רעכיילב

 ךיז ןגעלפ עלהרובד ןוא רע יװ רע טקנעדעג -- ענעדיי רעקיטנופ קיצכַא ןוא

 ןקידנטָאש ַא ןיא ץעגרע ןביילקרַאפ ךיז ,םלוע ןקירעביא םענופ ןענעבנגסױרַא

 ןייז וצ ןרעהוצ ךיז ןבָאה טלָאה ױזַא סָאד טגעלפ רע יװ ןוא ,לקניוו ןשידלַאוװ

 :ןעגניז ןקיצרַאה סעלהרובד

 ,רעדײלק ףױא טעב רענײא
 -- ,טלעג ףױא -- רעטײװצ ַא
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 ,רעדײלק ןיײיק טיג ףרַאד ךיט
 .טלעג ןייֵק טיג ףרַאד ךיא
 עקלעביטש ַא רָאֹנ ליװ ךיא
 ,םענירג סעד זָארג ןפױא
 ןבעל סיז ןײמ ןוא ךיא
 ...ןעגירעד ועגיױואװ לָאז

 טימ טלָאמעד טמיטשעגנייא ןצנַאגניא ,ןצנַאגניא ױזַא סע טָאה רע יװ ,ךַא

 םענופ ןרָאװעג ךָאנרעד זיא עשזיסָאװ רעבָא ...עלעדיל םענופ טרָאװ ןדעי

 -עגמורַא לָאמַאטימ טָאה ןעניקרַא ינעב ןוא ?יזָארג םענירג ןפיוא עלעביטשי

 ַא ,ּפַאש ןיא גָאטסטעברַא ןקידנעיײטשרַאפ םוצ טייקיטליגניילג ןימ ַא טּפַָאכ

 טעמכ ךיז טָאה סָאװ ,טייקיטליגכיילג א ...ּפַאש ןצנַאג םוצ טייקיטליגכיילג

 | ".,.,.האנש טימ טצענערגעג

 טימ רָאפ ךיוא טמוק "גנולדנַאװרַאפ; עפיט ַאֹזַא טינ שטָאכ עכעלנע ןַא

 גנולייצרעד רעשיריטַאס רעמ ןוא רעשיטעָאּפ רעקינייו רעד ןיא עלדוק הנוי

 ."ענעגורטנַאק גנולמַאז רעד ןיא ,"טשרואוו לבָאנק;

 ךוב םעד ןיא ,"סַאּפש, יוװ ןעגנולייצרעד עניױזַא רעבָא ןענייז רַאפרעד

 יַאכ רעמ ןיוש ,"סבעוונייטשא ךוב םעד ןיא ,"ןוורעסנָאק, ןוא ,"ענענורטנַא;

 -עגסיוא ןַא יװ ןשטנעמ ַא ןלעטשוצרָאפ גנוגייג סנַאמזַאלג רַאפ שיטסירעטקַאר

 ,רחא-רבד םענעכָארּפש

 ּפמעט רעדנוזַאב ַא טלעטשעגרָאפ טרעוװ "ןוורעסנַאקע גנולייצרעד רעד ןיא

 סָאװ ,גנינעשט ַארָאל ןוא םעס -- קלָאפרַאּפ גנוי ןשָאלעגסיוא קיטסייג ןוא

 טקנוּפדנַאטש ןופ .עיִגרָא ףָאלש-ןוא-סערפ ןימ ַא סעּפע ןיא ןעקנוזרַאפ ןענייז

 טגָאמרַאפ יז ,גנולייצרעד עטוג ַא קפס ןָא סע זיא עיציזָאּפמָאק ןוא ליטס ןופ

 רעד ןופ טנורג ןיא זַא ,רעבָא טליפ ןעמ .רָאמוה ןסיוועג ַא זייוונלעטש וליּפַא
 ריא ןיא זיא ץלַא זַא ,גנוריזילַארענעג עקיטייזנייא וצ ַא טגיל גנולייצרעד

 ,קיסעמ-ןוורעסנָאק וצ ,טכַאפנייארַאפ וצ לסיבא

 ףיױא טיובעג רעדָא טכַארטעגסױא זיא גנולייצרעד יד זַא ,טינ טניימ סע

 "ןבעל, טרַא ַאזַא ןוא ןשטנעמ ענױזַא אמתסמ טָאה ןַאמזַאלג ,לייטרוארָאפ םענייר

 -ַאב קיטייזנייא וצ סעיצַאװרעזבָא ענייז רעבָא טָאה רע .טריװרעזבָא ןוא ןעזעג

 עקיזָאד טָאד ןוא ,טרימילבוט טינ ןליוורעדיוו ןכעלנעזרעּפ ןייז טָאה רע .טניז

 טָאה ,ןדלעה יד וצ עיטַאּפיטנַא ןייז ןרימילבוס ןענָאק טינ רעדָא ,ןלעװ טינ

 ןופ רענייא טינ ןופ טרעוװ ןשיטעָאּפ ןוא ןשירעלטסניק םעד טרענימרַאפ טּפָא

 .ןעגנולייצרעד ענייז

 טלעפ סע ביוא רָאנ ,ןבירשעגנָא טוג יו ןייז ןָאק ,גנולייצרעד א םערָאװ

 ןייז רַאפ ןשטנעמ ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ערעפיט ןוא ערעכעה יד ריא ןיא

 ריא טלעפ ,ליפעג ןוא ןיז ריא טלעפ ,טייקסיורג ןייז רַאפ יו ,טייקכעלניילק

 -רעטסיימ; א טריניפעד טייהנגעלעג ַא ייב טָאה ןיײלַא ןַאמזַאלג ןוא .המשנ
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 רעקיצרַאה רעתמא טימ ,טנעמיטנעס ןתמא טימ לופ, זיא סָאװ ,סעּפע יװ ,"קרעוו

 .144 'ז ,"סבעוונייטשג) "טייקטרירעג רעכעלשטנעמ ןוא טײקמערַאװ

 טימ סָאװ ,"טייקטרירעג עכעלשטנעמ ןוא טײקמערַאװ עקיצרַאה עתמא יד;
 רוד םעד ןופ רעייטשרָאפ ערעסעב יד טנכייצעגסיוא יױזַא ךיז ןבָאה םעד
 טרּפ םעד ןיא .ןקיטשרעד ךיז ןיא טלָאװעג ןוויכב יװ ןַאמזַאלג טָאה ,?עגנויפ
 ,םיא רַאפ רוד םעד ,"עגנוי; רוד םעד ןופ שרעדנַא םתס רָאנ טינ ןַאמזַאלג זיא
 ןגעק עיצקַאער עקיניזיטסואווַאב ַא רָאפ ךיז טימ קרעוו ענייז ןלעטש טפָא רָאנ
 ,םענַאב-סנבעל ןוא ליפעג-סנבעל רעייֵז

 -ָאר ןבילבעג ןוא ןעוועג ןטעָאּפ ןוא רעלטסניק יוװ ?עגנוי, יד ךָאד ןענייז
 ןַאמזַאלג .ןבעל ןופ רעָאיַאב ןוא םינימאמ ,ןרענָאיזיװ ,רעמיורט ,רעקיטנַאמ
 ,רעקיטנַאמָאר רעטשױטנַא ןַא ןעוועג גנואיושנָא-טלעוו ןייז טיול זיא רעדיוו
 -לעב רעטרעטכינעגסיוא ןַא ,םזיציטנַאמָאר ןופ "רעקנָאבעד; ַא ןגָאז ןָאק ןעמ
 יד ןיא ןעמ טליפ "עגנויק יד ייב .רעגָאז-ןיינ ַא ןוא ,רעגערפּפָא ןַא ,תומולח
 טליפ טרעקרַאפ ןענַאמזַאלג ייב ,דיירפ עשירעפעש ןוא טעטעיּפ ,זַאטסקע קרעוו
 ןעוו ןליפַא .םזימיסעּפ ןוא גנורעטיברַאפ ,עילָאכנַאלעמ ערעווש ,גנושיוטנַא ןעמ
 ןרענעשרַאפ וצ ןסיוא טינ זיא רע זַא ,ךיוא ןעמ טליפ ,ןביירש-ןייש טוט רע
 -רעד ענייז ןיא עטסשיטעָאּפ עמַאס סָאד ,ןעגנורעדלישרוטַאנ ענייז טימ וליפַא
 -רעטנוא וצ יװ ,רוטַאנ רעד ןמיה ַא ןעגניז וצ ןסיוא ױזַא טינ רע זיא ,ןעגנולייצ
 טייקידבוט-םוי רענעדנוצעצ ריא טימ ,טייקנייש ןוא טייקיאור ריא טימ ןכיירטש
 בעל ןכעלשטנעמ ןופ טײקידעכָאװ ןוא טייקכעלניילק יד ---

 סנַאמזַאלג ןופ ןָאטרעטנוא רעד זיא סָאד --- גנושיוטנַא יד ,םזימיסעּפ רעד
 -נָאק סָאװ ,טייקכעלקריו רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע רעטנענ סָאװ ,קרעוו
 ,גנושיוטנַא יד טקרַאטשעג ךיז טָאה רעמ ץלַא ,ןרָאװעג זיא עמעט ןייז רעטערק
 -טימ יד ןוא סואימ זיא ןבעל סָאד; זַא ,טגייצרעביא ךיז רע טָאה רעמ ץלַא
 ןופ םענייא ןופ ליױמ ןטימ סיוא ךיז טקירד רע יװ ,"קיטיוק ןענייז ןשטנעמ

 .סָאגע-רעטלַא ענייז

 וצ טריפעג םיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנורַאפרעד ןבָאה טזומעג סיוועג טָאה רע

 טייצ רעד טימ םיא ייב רעבָא ךיז טָאה סָאד .ריפסיוא ןשיטסימעסעּפ ַאזַא

 עכעלנעזרעּפ ענייז טָאה רע .לייטרוארָאפ ןימ ַא ןיא טריזילַאטסירקעגסױא

 טכַאמעג ,ןעגנושיוטנַא עכעלניילק טפָא ןוא עניילק ,עסיורג ענייז ,ןעגנורַאפרעד

 -קעיבָא עשירעלטסניק ןייז טקנערשַאב יװ טָאה סָאד .ןכַאז ןופ סָאמ רעד רַאפ

 ַא טכַארבעגנײרַא טָאה ןוא קילבנײרַא ןשירעטכיד ןייז טלקנוטרַאפ ,טייקוויט

 .ןכַאז ענייז ןיא ןָאט םענעמענעגנָא טינ ,ןשירטנעצָאגע ןַא ,ןכעלנעזרעּפ-ףרַאש

 -רָאפ טלָאװעג ןבעל סָאד טָאה סָאװ ,לשמל ,ןעיאבַאר ַא טימ ךיילגרַאפ ןיא

 טָאה ןתמא רעד ןיא זיא סע יו רעשיטעטַאּפ ןוא רעשיטעָאּפ ,רענעש ןלעטש

 .טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןקעטש םעד ןגיובעגרעביא ןַאמזַאלג
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 רַאפ ,זיא סע יװ רעקידנכָאװ ךָאנ ,רעסואימ ךָאנ ןבעל סָאד ןרעדליש זיא

 -רעד ןיא טלָאװעג יו טָאה רע .שינעפרעדַאב עשירעביירש ַא ןרָאװעג םיא
 ןדלעה ענייז טימ ןענעכערּפָא ךעלנעזרעּפ ךיז ןעגנולייצ

 עכלעזַא רָאנ טינ ןעניז ןיא ךיא בָאה ןענעכערּפָא ךיז גָאז ךיא ןעוו ןוא
 עסיורג ףיוא ףיש ַא; ,"רעדירב עמערָא ערעזדנוא רַאפ, :יװ ןעגנולייצרעד
 ,טלעוו עשירעטסיליפ ןוא עכעלרעגריב יד טרעדלישעג טרעוו סע ואוו ,"ןרעסַאװ
 טגעמעג טלָאװ ןעמ ואוו ,ןעגנולייצרעד ענעי ךיוא ןעניז ןיא בָאה ךיא רָאנ
 ןוא עשירעלטסניק רעמ ַא ,גנַאגוצ ןרעשיטַאּפמיס ןוא ןרעדלימ ַא ןטרַאװרעד
 ,שינעדנעטשרַאפ עשיטעָאּפ

 ,ןַאמזַאלג טָאה "סבעוונייטש; גנולייצרעד רעד ןיא קעשזד דלעה רעד יוװ
 רעקידהמקנע א יװ ידכ ,"רעסעמ ַא ןקיניירק ןעמונעג ,טדערעג וויטַארוגיפ
 -ןדירפוצטסבלעז רעד ,טייקנסערפעגנָא רעד ,טײקטַאז רעד ןעגנַאלרעד ןטָאש
 -לקע ,םענעטערפעגנָא ,ןקידרעדיוג ,ןטעפ ןיא ךיילג ...ָּא ױזַא טָא ....טייק
 ?ךעלרעדָא ןוא ךעלעכָאנק עקילָאצנָא עטעפ יד ןשיווצ ךיילג .. . קרַאק ןקיד

 -כרוד טקַא-המקנ ַא זיולב זיא סע ,ןירַא טינ רעסעמ סָאד טכעטש קעשזד
 ןַאמזַאלג טָאה ,הבשחמב ןטקַא-המקנ ענױזַא טָא רעבָא .הבשחמ רעד ןיא טריפעג
 -עג טפָא טָאה רע ,ןעגנולייצרעד ענייז ןיא טריפעגכרוד לָאמנייא טינ ןײלַא

 יז יװ ,ןדלעה ענייז וצ האנש ןייק טימ טינ ריש ,סורדרַאפ ןרעווש טימ ןבירש
 .ןָאטעג סטכעלש סעּפע ןיילַא םיא ןטלָאװ

 רעניילק רעד ןיא .ןטנעמָאמ עשיטסילַאעדיא ןַארַאפ םעד ןיא ןענייז סיוועג
 ,יקסנַאשרעב םייח ,דלעה רעד זיא "הרומשַא עטירד יד, גנולייצרעד רעשיריל

 ןעוועג זיא רע ןעוו, ,לייוו ,"טגיילעגסיוא ךיז טָאה ןבעל ןייז יו ןדירפוצ טינ;

 עקיטכיל ַא טלעטשעגרָאפ ךיז ,ןליצ עסיורג וצ טבערטשעג רע טָאה רוחב ַא
 ןייז ןוא .זומת ןיא גָאטימכָאנ רעגיײזַא ריפ םורַא ןוז ַא יו ,טפנוקוצ עקילַארטש
 טרָאװכָאנ םעד ןיא ןוא .?קידעכָאװ רעייז זיא ןבעל קיטציא ןייז ?ןבעל קיטציא
 זיא ךַאז, יד זַא ,טקעריד רעמ ןיוש ןַאמזַאלג טלייצרעד "ּפמוז םענעדלָאג םוצ

 ןרָאא יד ןיא ךָאנ גנומיטש סרעבירש םעד ןופ טַאטלוזער רעד ןעוועג
 ,קורדנייא םעד ןעגנערבוצסיורַא קעווצ םעד טלעטשעג ךיז טָאה יז ,9
 ,הביבס ַא ןופ ןגָארטעגסױרַא טָאה שטנעמ רעשיטסילַאעדיא רעגנוי ַא סָאװ
 .?טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םוצ טלָאמעד ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ

 "טגיילעגסיוא ךיז טָאה ןבעל סָאד; סָאװ ,טימרעד טייקנדירפוצ טינ יד
 ,"טפנוקוצ רעקילַארטש ןוא רעקיטכיל, ַא ןגעוו םולח םעד ןיא יו שרעדנַא ױזַא

 עטרעטיברַאפ ַאזַא ןריפ ןעמונעג טָאה ןַאמזַאלג סָאװרַאפ הביס יד רעכיז זיא
 -עדיא רעגנויא ַא סָאװ ,"קַאש, רעד .םזיטנַאמָאר ןכעלטנגוי ןייז טימ ליּפש
 רע סָאװ ,הביבס רעביירש רעד ןופ ןגָארטעגסױרַא טָאה "שטנעמ רעשיטסילַא
 ערעפיט יד זיא ,ייוודָארב טסיא ףיוא ּפמילָא ןימ ַא יו ןלָאמעג אמתסמ ךיז טָאה
 ַא יו ןסָאגעגסױא ךיז טָאה "ּפמוז םענעדלָאג, ןיא ךוב סָאד סָאװרַאפ הביס
 .עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיי יד ןופ ּפעק יד ףיוא החכות
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 -ידרעסעמ; רעקיזָאד רעד זיא ,ןייז ןזעוועג טינ רעבָא ןלָאז תוביס יד סָאװ
 -וצ רעשיטנַאמָאר-יטנַא רעד ,רעדיוו-רעדיק רעשיטסַאקרַאס רעד ,גנַאגוצ ?רעק
 -ַאמזַאלג טָאה --- וויטַארַאנ םעד ןריפ ןיא רעינַאמ רעקידעכעטש רעד ,סיעכהל
 "טסניק ןייז גנודנעו ערעטיב ַא ןבעגעג טָאה סע .ןָאטעג טינ סטוג ןייק ןענ
 | ,ליפעג ןשירעל

 ַא רענייז ,ךַאז רעקידעכָאװ ַא רעייז סעּפע ףיוא יו ןבעל ןפיוא קוק רעד
 ,ןטייקכעלניילק ןוא ןטייקיניילק ,ןטייקילעפוצ ןופ בעוועג ַא ,?ליּפש רעשירַאנ;
 םעד רַאפ ליפעג סָאד ןרעוונָא יו לָאז ןַאמזַאלג זַא ןעוועג םרוג סיוועג טָאה --
 רעמ ץלַא ןענייז ןעגנולייצרעד ענייז .ןבעל ןופ ךות ןשיטעָאּפ ןטסקיניײװעניא

 "דיירפ םעד ןָא רעבָא ,ןכַאז עטיובעג טוג רעייז ,ענעבירשעג-ןייפ רעייז ןרָאװעג
 יד ןופ קרעװ יד ןיא סָאד טליפ ןעמ יװ ,ןפַאש ןטריריּפסניא ןעיירפ ןופ ,ליפעג

 ."שגנויא
 -יירש ןשידיי ןטסשינַאקירעמַא םעד רַאפ טנכעררַאפ טרעוװ ןַאמזַאלג שטָאכ

 ןיא םָארטש ןשינָאסלגרעב םוצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא רעבָא רע טרעהעג ,רעב
 ןעמונעגרעביא ךס ַא ןוא טנרעלעג ךס ַא טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןעמענרעביא טינ ךיז טזָאל סָאװ סָאד ,ךעלריטַאנ ,רעסיוא .ןענָאסלגרעב ןופ

 יזַא טקיטיגרַאפ ןוא טפושיכרַאפ סָאװ ,ןָאט ןשיגעלע ןפיט םעד סרעדנוזַאב

 ...קזוח ןקשטעגולק ןוא ןטייקידעכעטש ,ןטייקרעטיב עלַא סנָאטלגרעב רָאפ

 ַא ךָאנ ךירטש ַא ןצירק וצ טנרעלעג ךיז ןַאמזַאלג טָאה ןענָאסלגרעב ייב

 טָאה ןענַאמזַאלג ייב ,ןריזילַאטעד וצ ךעלדנעמוא ןוא ןעלבירג ךיז ; ךירטש

 זַא ,טפָא ךיז טכוד סע .ןעלבירד ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןעלבירג סָאד רעבָא

 ךיז ןוא גיױא םוצ טנעָאנ ןבעל קיטש ַא ןגָארטעגוצ ןבָאה יוװ לָאז ןַאמזַאלג

 "עד רעשיּפָאקסָארקימ ןייז ןיא .עטסקידנבלימ עמַאס סָאד ןעניפעג וצ טימעג

 "ןוא קיט םענָאטָאנָאמ ןדעי ןבעגוצרעביא יו טימעג ךיז רע טָאה גנוריזילַאט

 סָאד טניר זייוועגר ,זייועגר יװ ןזייוו ,ןבעל םענדונ-קידעכָאװ םעד ןופ קַאט

 םַאזגנַאל ךעלנייּפ ךיז טּפעלש סע יװ ;טײקטסוּפ רערעיוהעגמוא ןַא ןיא סיוא ןבעל

 סָאד !הלועּפ יד זיא סָאװ רעבָא .טינרָאג ןסיורג ַא וצ ,ףוס ןקיטשינ ַא וצ

 ...ןעלבירדסיורַא המשנ יד ףוס-לכ-ףוס טגעלפ ןעלבירד ןוא ןעלבירג

 טינ ןעמ רָאט סיוועג ןוא תונעט ןייק ןבָאה טינ עקַאט ןעמ ףרַאד רשפא

 זיא סע .ןבעל סָאד ןלעטשרָאפ ןוא ןלָאמ לָאז רענייא ױזַא יו תועד ןייק ןגָאז

 ןייז טימ םזינָאגָאטנַא סױרַא טפור רעביירש ַא ןעו ןורסח ַא טרָאפ רעבָא

 יעיצַאטעּפרעטניא ןוא גנונָאטַאב רעוויטקעיבוס ןייז טימ ,גנַאגוצ ןטציּפשרַאפ
 סא לא
8 

 -נעדנעט רעטריקסַאמ ַא ןיא רעבירַא טפָא טייג טייקוויטקעיבוס סנַאמזַאלג

 רעטעדליבעג-שיטעטסע ןוא רעקיניזטסואווַאב ליפוצ ןעוועג זיא רע .טייקזעיצ

 יד ןגרָאברַאפ וצ יו טסואוועג טָאה רע .זעיצנעדנעט ןפָא ןייז וצ רעביירש

 ,ןלייצרעד ןפוא ןייז טימ .עקסַאמ .רעשיטסיליטס ַא רעטנוא טייקזעיצנעדנעט

 -- ןטײקטעװַארּפעגוצ עשיטסיליטס יד טימ ,ןעגנוקרעמַאב דצה-ןמ יד טימ
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 ַא סיואכרוד ָאד ךעלטנעגייא זיא רע זַא ,קורדנייא םעד ןפַאש טוואורּפעג רע טָאה
 רע ,רעמ טינ ."עידעמָאק רעכעלשטנעמ; רעד ןופ רעיושוצ ַא זיולב ,רעקיטייז
 בגַא :ןָאט קזוח ַא ,ןָאט ריזינָאריא ןַא טייצ וצ טייצ ןופ ןסיוא זיולב זיא

 ןלעטש טינ ןוא ןריציפיטנעדיא טשינ םיא לָאז ןעמ זַא ,ןסיוו ןזָאל קידהחרוא

 ,ןדלעה יד טימ לטערב ןייא ףיוא

 -סיוא ןעוועג ךיוא ןענייז ןלַאטעד יד ןופ טייקכעלריפסיוא יד ,טייקיונעג יד
 ןוויטקעיבָא ןופ קורדנייא םעד ןפַאש ,טייקוויטקעיבוס יד ןטלַאהַאב וצ טנכערעג
 םעד ןרעוושַאב וצ ןעגנולעג רעכיג ןענַאמזַאלג רעבָא זיא טסואווַאב יו ,תמא
 עכעלנעזרעּפ ענייז ןגרָאברַאפ וצ ךעלטנירג יװ ,ןעגנולייצרעד ענייז ןופ גנַאג
 יד ֹוצ ןעגנואיצַאב עכעלטכַארַאפ ךעלזייב ענייז ,ןלייטרוארָאפ ענייז ,תונווכ

 ,טרעדלישעג טָאה רע סָאװ ,ןענױשרַאּפ

 ,עשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןייק ױזַא טינ רעבָא זיא סנַאמזַאלג טייקזעיצנעדנעט יד
 ,תוישעמ-לַארָאמ ענייז ןעגנולייצרעד לָאצ א ןענייז רַאפרעד .עשיטסילַארָאמ ַא יו

 "ןיב יד ןעמוקעג זיא טלָאמעד ןוא; גנולייצרעד יד זיא השעמ-לַארָאמ ַאזַא
 ץרַאװש; רעדָא ,"רָאה א ףיוא; גנולמַאז רעד ןיא ךיז טפור גנולייצרעד יד יװ
 עבַאגסיױא רעשיטעווָאס רעד ןיא טסייה גנולייצרעד עבלעז יד יװ ,"סייוו ףיוא

 ,"סבעוונייטשע

 ךיז לָאז רענעייל רעד זַא ,ןעוועג ןסיוא טינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא ןַאמזַאלג
 דרַאנרעב יַאטלוה ןוא ריבג םענעמוקעגמוא םעד ןופ לכשה רסומ ַא ןעמענּפָארַא
 טָאה רע .הנווכ סנַאמזַאלג ןופ גנוריזירַאגלואוורַאפ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד .ןעהָאק
 רעד ױזַא יו ןזייוו טלָאװעג טָאה רע .תונווכ שרעלעדייא ןוא ערעפיט טַאהעג

 ,סנכערברַאפ ןוא דניז ענייז רַאפ ףָארטש יד אפוג ךיז ןיא טגָארט שטנעמ

 רעמ זיא ןוא ןפוא ןעיירפ ַא ףיוא טמוק סע ןעוו ,טוג ןעוועג טלָאװ סָאד
 עסַאמ רעד ןופ ןטָאשרַאפ טלַאטשעג ַא יו טרעוװ ןעהָאק דרַאנרעב .קידנגייצרעביא
 ןעמ .ףױרַא םיא ףיוא טגייל ןַאמזַאלג סָאװ ,עטכַארטעגוצ ןוא עתמא ,םיאטח
 "וצ םעד וצ םיא טריפ ןַאמזַאלג יו ,דלעה רעד טייג ױזַא טינ זַא ,ךיוא טליפ

 ,שנֹוע םוצ ,ךורבנעמַאז

 רעבָא ,ךעלבױלגַאב רעמ לָאמַא ,רעקיצניװ לָאמַא ןענייז ןטייהלצנייא יד

 ,קורדנייא םעד ןופ ןעיײרפַאב טינ ךיז ןעמ ןָאק גנולייצרעד יד ןקידנערַאפ ןכָאנ
 טימ יו ,ןשטנעמ ןקידעבעל ַא טימ ױזַא טינ ןָאט וצ טַאהעג ָאד טָאה ןעמ זַא
 ןרירטסוליא וצ עיצקנופ יד טַאהעג טָאה סָאװ ,טלַאטשעג רעשיטעטניס ַא
 .עיצּפעצנָאק עטרענײמעגלַארַאפ ַא סנַאמזַאלג

 שטנעמ ַא ,סיורג ױזַא טינ ןדָאש רעד זיא ןעהָאק דרַאנרעב עגונב ,אלימ

 רעביא ױזַא טעװעטלַאש ןַאמזַאלג סָאװ קרַאטש ױזַא טינ טסירדרַאפ --- לבונמ ַא

 ענייז טימ וליפַא סָאװ זיא רעגרע .הקזח דיב םיא טימ ךיז טיײגַאב ןוא םיא
 םיא ןטלָאװ ייז יו ךיז רע טיײגַאב ןדלעה עשיטַאּפמיס ןוא עליואוו ךות ןיא
 ןרעדליש ןופ ןפוא רעשיטסַאקרַאס סנַאמזַאלג .ןָאטעג סטכעלש ךעלנעזרעּפ
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 םעד וצ ןוא עיצַאוטיס רעד וצ הריתס ַא טּפָא זיא ,ןריטנעמָאק ןוא ןלייצרעד
 .ןרעוו ןטכױלַאב טלָאזעג ןוא טפרַאדעג טָאה דלעה רעד ױזַא יו ןפוא

 ךיז לָאז רע זַא ,ענַאמזַאלג ןטעב יו טליפעג טפָא רעבירעד טָאה ןעמ
 רעד ןיא ,לשמל ,ואסענ סמיישזד .רמ .דלעה ןייז ןלעטשרַאפ טינ ןוא ןקורּפָא
 ליפ ַא ךות ןיא זיא ,"תובא רבק ףיוא טרָאפ וָאסענ סמיישזד ,רמ; גנולייצרעד

 סָאד .טניימעג טָאה ןַאמזַאלג יו ,שטנעמ רעשיטַאּפמיס ןוא רעקידנרעק
 ?סנבעל ןוא רעדנעל, ןַאמָאר םעד ןיא ןעמינוב עגונב תמא ךיוא זיא עקיבלעז

 עוויטַאגענ ַאזַא טָאה ןַאמזַאלג סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ טינ טּפָא זיא סע
 סָאװרַאפ ןוא ןפָארטש ןייא ןיא םיא טלַאה רע סָאװרַאפ ןוא ןעמינוב וצ גנולעטש
 וליפַא ,טייז רעקידנסױטשּפָא ןוא רעכעלרעכעל רעד ןופ ןזייוו רָאנ םיא ליוו רע
 ערעטס יורפ ןייז וצ גנואיצַאב ןייז ןיא יו ,ןטנעמָאמ עלעדייא עכלעזַא ןיא
 .עקירעמַא ןופ םייהַא טמוק רע ןעוו ,רעדניק ענייז וצ ןוא

 -ַאּפיטנַא יד ןוא סורדרַאפ רעד סָאװ ,זיא ייברעד עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא
 יו ןדלעה יד ןגעק ױזַא טינ טעדנעװעג זיא סױרַא טפור ןַאמזַאלג סָאװ עיט
 ךיז ןעמ ןָאק סורדרַאפ ןופ ליפעג ןקיזָאד םעד ןופ ןוא .רעסַאפרַאפ רעייז ןגעק
 ןעמ סָאװ ןקורדנייא יד ןופ לכה-ךס ַא ןעיצרעטנוא ליוװ ןעמ ןעוו ,ןעיײרפַאב טינ

 ,ןפַאש סנַאמזַאלג ןופ טַאהעג טָאה

 ,ןטנעמָאמ עקידנריסנעּפמָאק ןוא עשירעלטסניק-טכע ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע

 .ךַאז רעדעי סנַאמזַאלג ןיא טעמכ

 ךיז טקנעדעג "סייו ףיוא ץרַאװש/? גנולייצרעד רעטנָאמרעד רעד ןופ
 ףיש רעד ףיוא סרעגענ יד ןופ ץנַאט רעקיטכַאנַאב רעד ףרַאש סרעדנוזַאב
 ןוא רעדנעלפ ןַאמָאר ןקידנעב-ייווצ םעד ןענעיילרעביא רשפא ךיז טניול סע ןוא
 םעד בילוצ לעיצעּפס ןוא ןעגנובײרשַאב-רוטַאנ ענייש-ןטלעז יד בילוצ "סנבעל
 ,דנַאב ןטייווצ ןיא "?דיירפ ןוא דייל, לטיּפַאק

 -רַאק ןיא ךוזַאב סמינוב ןגעוו ךיז טלייצרעד לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןיא
 ,שיט םורַא טצעזעגסיוא ןדיי עטלַא עכעלטע טפערט רע ואוו ,לביטש רעניל

 השמ ךורב דמלמ רעד ייז רַאפ טגָאז סע סָאװ ,הרות רעד וצ ךיז קידנרעהנייא
 ,סיכדרמ

 ענעבילקעג ,םענייא ןיא רענייא טייל עקניטלַא --- שיט םייב רערעהוצ יד;

 קרַאטש ןוא דרעב עוויס ערעייז ןופ ױזַא טינ ןעז וצ זיא טײקטלַא יד-טָא .םינקז
 עטנקירטעגסיוא ןיא רעמינּפ יד ןופ ּפָארַא ייז טגנעה סָאװ ,טיוה רעטשטיינקעצ
 רעד ןופ ,טײקנגָאלשרעד רעצנַאג דעד ןופ ןעז וצ רעכיג זיא יז --- ךעלעברָאט
 ,רעקירעדינ .ןגיוא ענעשָאלעגסיוא ערעייז ןופ סױרַא טקוק סָאװ ,טייקנריולרַאפ
 :ןטכוד ןָא ךיז טביוה סע זיב ,ןחלוש םוצ ּפעק ערעייז ךיז ןגיונ רעקירעדינ
 ןסקַאװנײרַא זייוכעלסיב ןוא ןעלמירדנייא ןיא רעטייוו טציא ןיוש ןטלַאה יז

 למירד ַא ,קידנעטש ףיוא ךעלדנע ןעלמירדנייא -- ,שיט םענופ ץלָאה םעניא

 ןיא ןוא טימעג ןיא ןייא ךיז טדיינש סָאװ ,דליב ַא זיא סָאד ...?טייקיבייא ןופ
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 עסיורג ןופ סָאקסערפ עלַאטנעמונָאמ ןיא טנָאמרעד סָאװ ,דליב ַא זיא סע .ןורכז

 ,רעלָאמ
 ןעניוװעג ןופ טרּפ ןיא ,ןכַאז סנַאמזַאלג עלַא ןשיוצ רעבָא עטסעב סָאד

 ,ןעגנובעלרעביא ענעביוהרעד ןוא ערעפיט םיא ייב ןפורסורַא ןופ ,רענעייל םעד
 סנַאמזַאלג ןופ ענייא ,"עישזרָאשזד ןופ רעדלעפ יד ףיוא, גנולייצרעד יד זיא
 "סבעוונייטש; עבַאגסױא רעשיטעווָאס רעד ןיא) .ןעגנולייצרעד עטשרע רָאג
 ,((טרעסעבעגסיוא ןוא טכיררַאפ גנולייצרעד רעד ןופ ךַארּפש יד זיא

 -נאוינ-ןייפ רעמ ןגָאמרַאפ וליפַא יז געמ ,סנַאמזַאלג גנולייצרעד ןייא ןייק

 יז געמ :;סענעצס ערעקיברַאפ ןוא ערעקיצייר ,ןעגנורעדליש-רוטַאנ עטריס
 ןשיטעָאּפ ןוא ןצנַאג ַאזַא טינ טכַאמ ,רעמָאקלופ ןוא רעפייר שיטסיליטס ןייז
 עלעגעוו ןייז טימ ךיז טּפעלש סָאװ ,ןדיי םעד ןופ גנולייצרעד יד יוװ קורדנייא

 א ןיא רעגעלטכַאנ ףיוא ןײרַא טלַאפ ןוא עישזדרָאשזד ןופ רעדלעפ יד רעביא

 ןופ סעּפע ךיז ןיא טָאה גנולייצרעד יד .יורפ-רעגענ רעמַאזנייא ןַא ןופ זיוה
 ,עשיטצָאּפ ,עשירעלטסניק ַא זיא סע .טייקידתומיענב ןוא תוטשּפ רעשילביב

 ,ךַאז עכעלשטנעמ-ףיט ןוא עשידיי-שיט

 סנַאמזַאלג ָאד ןעמ טליפ גנולייצרעד רעדנַא זיא סע רעסָאװ ןיא יו רעמ
 רעד ןופ טכיל ןיא ןוא .טנַאלַאט ןשיטעָאּפ ןוא ןשירעלטסניק םענעריובעגנייא

 ,עזעיצנעדנעט-ךעלנעזרעּפ סָאד יװ ,רעפרַאש ךָאנ ןעמ טעז גנולייצרעד רעקיזָאד
 עשיטעַאּפ יד טרעצרַאפ ןענַאמזַאלג ןיא טָאה עויטקעיבוס-שיּפָארטנַאזימ סָאד
 ןכעלשטנעמ רַאפ שינעדנעטשרַאפ עשירעלטסניק ערעכעה יד ,טייקנביוהרעד
 ןדָאש רעסיורג רעד ןוא עידעגַארט סנַאמזַאלג זיא סָאד .םזיגַארט ןוא םזימָאק
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

)1946( 
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 ןיקוויר .ב

 .רעלייצרעד ןוא ןטעָאּפ עטכע יװ רעקינייו רימ ןבָאה רעקיטירק עטכע
 יד ייב ךיוא רָאנ ,זדנוא ייב רָאנ טינ ,ךַאז ענעטלעז ַא ללכב זיא קיטירק עטכע
 ןיקוויר .ב ןגעוו זיולב ןדייר טלָאװעג רעבירעד ךיז טלָאװ סע .םלועה-תומוא
 ןופ רעקיטירק םעד ןעניקוויר ןלײטּפָא טינ רעבָא ןָאק ןעמ .רעקיטירק ַא יו
 םעד ,רָאװ ןוא םולח ןופ רעדיײשַאב ןשירענָאיזיװ םעד ,טסיחישמ םעד ןעניקוויר
 -טסנוק סניקוויר ןלײטּפָא טינ ןָאק ןעמ יו טקנוּפ ,רעלייה-המשנ ןוא רעגָאזרָאװ
 ןייז ;גנואיושנָא-טלעו רעשיטַאמגַארּפ-שיטסימ רענײמעגלַא ןייז ןופ סעירָאעט
 םענײײמעגלַא ןייז ןופ רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ ןעגנורעדָאפ ענייז ןוא קוק
 .עטכישעג רעשידיי רעד ןֹופ תילכת ןוא גנַאג ןפיוא קוק

 רעשירַארעטיל רָאי קיצרעפ סניקוויר ןופ עידוטש רעכעלטנירג ַא רַאפ
 קיטייג טלָאװ סע ,ץַאלּפ רעמ ןוא טייצ רעמ טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ ,טייקיטעט

 ןטסקיצניװ םוצ ןטעברַאוצכרוד ןוא ןענעיילוצרעביא עידוטש ַאזַא רַאפ ןעוועג
 ןעלקיטרַא ערענעלק ןוא ערעסערג רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה יד ןופ לייט ַא

 ,ןטַארעטיל ןוא רוטַארעטיל ןגעוו ןבירשעגנָא טָאה ןיקוויר סָאװ ,ןעייסע ןוא
 ;ןמעלבָארּפ עשידיי עקיבייא ןוא ןגָארפ-גָאט עשידיי עקידנעייגייברַאפ ןגעוו
 רעקילדנעצ ענייז ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ןוא ןענעיילרעביא טפרַאדַאב טלָאװ ןעמ

 -רַא עשימעלָאּפ ענייז ףיוא ,סעיצַאזיװָארּפמיא-בוט-םוי דובכל רעקילדנעצ ןוא

 ץלַא ףיוא יו ,רעטַאעט ןופ טפנוקוצ רעד ןיא סעיסרוקסקע ענייז ,ןעלקיט

 טפנוקוצ רעד ןיא סעיסרוקסקע ,?עזעירעפיולסיוארָאפ; עשיטסירעטקַארַאכ ענייז
 -כיר ַא ןבָאה טנַאקעג ןעמ טלָאװ ןַאד טשרע ,ןייז ליוו ןוא זיא סָאװ ץלַא ןופ

 ןופ ?עיצולָאװע רעוויטַאערקא רעד ןיא טרָא סניקוויר ןופ גנולעטשרָאפ עקיט

 .רָאי קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד רַאפ קנַאדעג ןשידיי
 וצ ךעלגעממוא ןדנעטשמוא יד רעטנוא סָאד זיא רעבָא ןרעױדַאב םוצ

 עשידיי עכעלטע רעביא טיירּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז ןטעברַא סניקוויר .ןָאט
 ןענעיילוצרעביא ןוא ןעניפעג וצ ץלַא .ןלַאנרושז רעקילדנעצ רעביא ,ןעגנוטייצ
 ןענעגונגַאב רעבירעד ךיז זומ ןעמ .ןרָאי רשפא ןוא םישדח טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ
 יד ןיא טקורדעג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא קילדנעצ רָאּפ ענעי סניקוויר טימ
 וצ רעמ ןענייז סָאװ רעירפ ןופ ןעלקיטרַא ענעי טימ ןוא ,רָאי עכעלטע עטצעל
 ,ןכוזּפָא רעטכייל ךיז ןזָאל ןוא טנַאה רעד

 ארומ טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעביירש ענעי ןופ ןיקוויר רעבָא זיא קילג םוצ
 -רקיע ןימ ַא זיא ךיז ןלָאהרעדיװ סָאד זַא ,ןגָאז וליפַא ןָאק ןעמ .ןרזחוצרעביא
 טָאה רע ,ןריפוצכרוד עיסימ עקילייה ַא טָאה רע .ןביירש סניקוויר ןיא ךירטש
 יד ןיא ןרעמַאהנײרַא ליװ רע סָאװ ,סנימַאמ"ינַא ןוא ןּפיצנירּפ-טנורג ייר ַא
 לָאז עמעט יד סָאװ ,לקיטרַא ןדעי ןייז ןיא זַא ױזַא .רענעייל עשידיי ןופ תוחומ
 ,גנואיושנָא ןוא ערעל ןייז ןופ םירקיע ןַארַאפ ןענייז ,ןייז טינ
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 "דנֲַאל עיינ סָאד; סנעזייר םהרבַא ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןופ קידנבײהנָא
 עשידייא סנידרָאג אבַא ןיא ןעלקיטרַא עטסעיינ עמַאס ענייז ןופ סנייא זיב
 יד ןיא ןביולג רעד ןבירשעג טָאה ןיקוויר סָאװ ץלַא ןיא טילג -- ?ןטפירש
 ללכב ןשטנעמ ןופ תוחוכ עשירעפעש ענעגרָאברַאפ יד ןיא רעמ ךָאנ ןוא ענעּפָא

 עקידמיואמ יד ןגעוו ןענערָאװ וצ דימ טינ ךיוא טרעװ רע .טרפב ןדיי ןוא
 גנורעצנַאּפַאב , וצ ,דנַאטשרעדיװ ןטריטלָאזקע וצ ןפור וצ ןוא סעפָארטסַאטַאק
 "ןרעטנומ, וצ ףיוא טינ טרעה רע ."הרובג-המשנ רעשידיי רעקיביא רעד טימ
 "ידיי עלַא יד ןופ חוכ ןּפַאצ וצ; ןענרעל ןוא םיא ןרעטנומ ,רעפעש ןשידיי םעד
 ,תובהלתה ןַארַאפ ,ןוחטב ןַארַאפ ,ןביולג ןַארַאפ, זיא סע ואוו ,"ןלַאװק-המשנ עש

 ", ..ןוגינ רעשידיי רעקיביײא ןַארַאפ

 -קַא ןַא זיא רע .רעקיטירק רעקידנטכַארטַאב רעקיאור ןייק טינ זיא רע

 -עג טינ םיא רַאפ זיא סע .דצ רעטריסערעטניארַאפ ַא ,רעקידיירּפ ַא ,טסיוויט

 רעד ןופ ןעײרפַאבסױרַא ,"ןסיירפיא; סע זומ רע .,ןלייטוצרוא קרעוו ַא גונ

 ןדניצנָא ידכ ,עיגרענע עשירעפעש יד ,גנודָאלנָא יד עמרָאפ רעשירעלטסניק

 וצ ןכילגעג טרּפ םעד ןיא זיא רע ."רענעייל םעד ןעלדנַאורַאפ שירעפעש; ןוא

 עלַאסָאלָאק ןייז ןזָאל וצ יירפ ידכ ,םָאטַא םעד "ןרידרַאבמָאב; סָאװ ,רעקיזיפ יד

 ,עיגרענע

 ַא ,טכורפ עטמעטַאב-ליואוו ןייק טינ זיא ןעניקוויר רַאפ קרעוו-טסנוק ַא

 .ןסינעג וצ ןיײּפשכָאנ עסיז א יו קידתומיענב ,קיאור ןוא ןכַאמ וצ הכרב

 רעקיטסייג קיטש ַא ;ײרעגָאזרָאוװ ,יירעביוצ ,טנעמורטסניא-ףושיכ ַא זיא סע

 הוה -םלוע ןיא ,ענטרעניא סָאד ןסיירוצפיוא ןוא ןגיילוצרעטנוא טימַאניד

 -יפ םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא -- ,םוטרעטסיליפ ץזָאלעיזַאטנַאפ ,עטעינזערגרַאפ

 ןַא זיא סע ,רדס-טלעוו "ןקידרחא-רבד, ןטבערגרַאפ ןצנַאג םעד םוטרעטסיל

 עדנַאגַאּפָארּפפ עלעוטיריּפס ַא ,קיטירק עקיטשרוד-סנ-ןוא-טַאט עטמיוצעגמוא

 ."טַאט רעד

 "וויר ןופ ייסע רעדָא ,לקיטרַא ןייא זיולב ןליפַא טנעיילעג טָאה סע רעוו
 ,רעגיינ ןשירַארעטיל םתס תמחמ רעקיטירק ןייק טינ זיא רע זַא טסייוו ,ןעניק
 רעדָא ,תוניבמ ןזײװסױרַא ליוו רע לייוו קיטירק ןייק טינ טביירש רע זַא טסייוו
 -טסניק ןוא טסנוק ןגעוו ןריפָאסָאליפ רעדָא ןריציריל ךעלטימעג ליוװו רע לייוו
 לָאז רוטַארעטיל יד זַא ליוװ רע .ןעניז ןיא ןכַאז ערעקיטכיוו טָאה ןיקוויר .רעל

 רעװּפָא רַאפ, ,קלָאפ ןשידיי ןופ תוחוכ עקיטסייג עלַא ןריזיליבָאמ ןפלעה םיא
 -ָאיזיװ-שיטּפילַאקָאפַא ןייז ןופ םענייא ןיא סיוא ךיז טקירד רע יוװ ,"הנכס ןגעק

 .ןעלקיטרַא עשירענ

 -עש רעשידיי ןופ ןשינעפיט ןיא םיא טריפ סָאװ ,געוו ןשיחישמ ןייז ףיוא

 ,לטימ קילײה ַא תמא ,לטימ ַא זיולב ןעניקוויר רַאפ טסנוק זיא ,טייקשירעפ

 -טנעמלַא ןוא רעשידיי רעד ןופ ןלַאעדיא עטסלַאמיסקַאמ יד ןכעלקריוװרַאפ וצ

 ..עטכישעג רעכעלש
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 סנ םעד ףיוא "טרדנראפ; ךיז טָאה רע .טסילַאמיסקַאמ ַא עבטב זיא רע
 ךיז טליפ סניקוויר םזילַאמיסקַאמ רעד ,טייקטרדנרַאפ .עקיזָאד יד ,םיסנ עלַא ןופ

 ענייז וצ םיא טריפ סע .טײקכַאוװש ןייז ןוא חוכ ןייז זיא סע .גָאז ןדעי ןייז ןיא
 ךיױא רעבָא זיא יז .ןטָאבעג ןוא ןטפירשרָאפ ערַאבריפכרוד-טינ ,עמערטסקע
 טיג ,גנַאג ןעיידיא ןייז טכיר ןוא ףיונוצ-טלַאה ,טצלעמש סָאװ ,רעייפ סָאד
 ,םיזורכ עקימַאלּפ ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעייסע ענייז

 א א

 סָאװ ,ןעמענ עסיורג ךס ַא טגָאמרַאפ קיטירק-טלעוו רעד ןופ עטכישעג יד
 ,קיטירק "רענייר, טימ זיולב ןענעגונגַאב ךיז ןלעװ ןופ טייוו ןעוועג ןענייז
 ןייר ןופ ןצענערג יד ןופ ןסירעג ךיז טָאה רעקיטירק רעסיורג ןייא טינ
 "עג ןוא קיטירק-טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעשיטסילַאמרָאּפ רעדָא ,רעשיטעטסע
 רעכעלשטנעמ ןופ ןרעפס ערעשיטקַארּפ ןוא ערעטיירב טסולפנייאַאב ןוא טקריוװ
 רעסיוא רעקיטירק ענעי ןבָאה ןלַאעדיא עשיטע עכיוה ןופ טלעזַאב ,טייקיטעט
 ןיא ןעמידעפנייא ךיוא סע טלָאװעג ,קרעוו:טסנוק ַא טימ שיטעטסע ןבָאל ךיז

 לַאװק ַא םעד ןיא ןגָאלשפױא ,טסניד-ןשטנעמ רַאפ סע ןענַאּפשנײא ,ןבעל
 .עיצַאריּפסניא רעלַאיצַאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ

 -עטניארַאפ רעשירענַאיסימ רעייז ןיא ,רעפייא ןשיטסילַאעדיא רעייז ןיא

 ,קרעוו:טסנוק עניילק ןיא ןעיידיא עסיורג ןעזעג טּפָא ייז ןבָאה טייקטריסער

 רעבָא טָאה טייצ יד ,ןטסקעט עקיטכיוורעדנימ ףיוא תושרד עסיורג טנשרדעג

 רעבָא ,רעלטסניק יד ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןענייז סע .טכַאמעג-טוג ןדָאש םעד

 ,טייקידנעטשסבלעז יד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה םעד ןיא .רעקיטירק ערעייז טינ

 ןוא "תוניבמ; רעד ןיא טינ דָארג ןוא .קיטירק רעד ןופ טיײקיגנעהּפָאמוא ןוא

 -זעיצנעדנעט, רעייז ןיא רָאנ ,רעקיטירק יד ןופ טפַארק-לייטרוא רעשיטעטסע

 -סױרַא ךיז טָאה טייקידתילכת רעייז ןיא ,סָאטַאּפ ןשילַארָאמ רעייז ןיא ,"טייק

 יז טָאה תוירחַא עכעלטפַאשלעזעג רעייז .טייקידנעטשטסבלעז רעייז ןזיוועג

 -טסניק םעד ןעגנערבוצרעטנורַא טכער ַא ,"תילכת; ןענָאמ וצ טכער ַא ןבעגעג

 טָאה רע ןעוו ,וליפַא ,טייצ רעד ןופ ןגָאװטיײר ןיא ןענַאּפשניײא םיא ןוא רעל

 -טסניק רענרעדָאמ רעד ױװַא טינ םורָאװ ."ןרעטש יד ןיא טגיילרַאפ טסענ; ןייז

 ןופ שרֹוי רעתמא רעד רשפא זיא רעקיטירק-ןובירט רענרעדָאמ רעד יו ,רעל

 ,םיאיבנ עקיטייצרַאפ יד

 זדנוא ייב ןוא .ךס ַא ןעוועג םלועה-תומוא יד ייב ןענייז רעקיטירק ענױזַא
 ןבָאה סָאװ ,ענעי רָאנ רעקיטירק עטסקיטכיוו יד ןענייז ,ייז ייב יוװ רעמ ךָאנ
 טינ רוטַארעטיל רעד בילוצ ןבָאה סָאװ ,טברעטשעג סעּפע וצ ,טלָאװעג סעּפע
 םעד ןעזרעד ןוא חיר םעד ןקעמשרעד ןענעק רעסיוא סָאװ ,ןבעל סָאד ןעזרַאפ
 עשילַארָאמ יד רַאפ ןיז ַא טַאהעג ייז ןבָאה ,גנולייצרעד ַא ,דיל ַא ןופ רילָאק
 -ָאיצַאנ ,רעגערט-רוטלוק ןעוועג ןענייז ;קרעװ ַא ןופ ןטרעוו עשירעיצרעד ןוא
 | ,רעזייווגעוו עלַאיצַאס ,רערעל עלַאנ
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 יז ייב זיא סע ןלעפעג רעקיטירק עניױזַא ןענָאק ןוא ןפרַאד ןדעי טינ
 סָאװ ענעי ןגערפוצּפָא סָאװ ןבָאה סרעדנוזַאב .ןגערפוצּפָא סָאװ ךס ַא ןַארַאפ
 ךיז רַאפ ןוא ןַא ,גנוכיירגרעד עסיורג ַא ךיז רַאפ ןוא ןַא זיא טסנוק זַא ןטלַאה
 יד לייו ,ןעניד טינ ןבעל םעד ףרַאד טסנוק זַא ןטלַאה סָאװ ,גנוזיילסיוא ןַא

 -סיוא,; ןופ סנטסרעמ) "ךיז ןבעלסיוא; ןופ ןפוא ןַא רָאנ טינ זיא ןײלַא טסנוק
 םעד ןופ ןוא ןבעל ןופ ןפוא ןַא עקַאט רָאנ ,(טגָאזעג טָאה ץרּפ יוװ ,"ךיז ןקידניז
 ןבעל טרַא ןטסוװיסנעטניא ןוא ןטסנייר ,ןטסכעה עמַאס

= 

 ןּפיצנירּפ טנורג ענייז טרילומרָאפ ןיקוויר טָאה 1912 ןיא יו ירפ ױזַא ןיוש
 -ענעדנעטשרַאפסימ עזעיגילער סָאד; ןעלקיטרַא עירעס רעד ןיא ןליצטּפיױה ןוא
 ."דנַאל עיינ סָאד, סנעזייר םהרבא ןיא טקורדעג ,"שינ

 עדעי, זומ גנוגייצרעביא רעקימויה דע ןוא רעקיטלָאמעד סניקוויר טיול

 ןעמ ."ןעלטימ עשירעפעש ךרוד גנוזייל ריא וצ ןרעוו ןבירטעג ןבעל ןופ עגַארפ

 ,"טקניטסניא-סנבעל ןטסמיטניא םעד ןקעוופיוא, עסַאמ רעד ןיא רעבירעד זומ

 -סיוא ,, קיטיינ זיא סע ,"ליפעג ןזעיגילער םוצ ןטסטנעָאנמַא ייברַאפ טסילפ; סָאװ

 ,ןקילבנגיא עקיצנייא ענעי ןיא ,, זיולב לייוו ,"ןימ ןכעלשטנעמ םעד ןעלדייאוצ

 טּפַאכרַאפ ןענייז ,גנוקיצטנַא רעשירעפעש ןיא ןעגנַאגרַאפ ןענייז ןסַאמ יד ןעוו

 זיא ,"ןכעלדנעמוא םעד ךָאנ קידנקערטועסיוא ךיז ,גנַאלרַאפ ןסיורג ןופ ןרָאוועג

 ,זיא סָאד .ןָאטוצפיוא סיורג סעּפע ייז רַאפ ןוא ייז ךרוד תמאב ןעוועג ךעלגעמ

 שגונב סָאד זיא רעתמא ךָאנ רעבָא רעקלעפ עלַא עגונב תמא ,ןעניקוויר טיול

 -עש ןייז טימ סיוא ךיז רע טנכייצ רעקלעפ עלַא ןשיװצ; סָאװ ןדיי םעד

 יינספיוא; רעבירעד זומ "ינעשז; רעקיזָאד רעד ."ינעשז ןזעיגילער ןשירעפ

 טיג ןעוו ןליפַא ,"טייקיטעט עשירעפעש עיינ ַא ןעגנַאפנָא ןוא ןרעוו טקעוװעגפיוא

 -- ?טביולגעג ןעמ טָאה לָאמַא; .ןעמרָאפ עזעיגילער עלענָאיצידַארט יד ןיא

 זייוכעלסיב .דעלטימרַאפ ַא זיא ןעלמיה יד ןיא טָאג זַא; --- ןיקוויר טביירש

 ןלעטשרָאפ טכייל ךיז ןענעק רימ ןוא ױזַא טינ זיא סע זַא ,ןעזעגנייא ןעמ טָאה

 סָאד ןיוש טָאה; קלָאפ עשידיי סָאד ,רעמכָאנ ."גנופַאש עזעיגילער עזָאלטַָאג ַא

 יד ןפַאשעג טָאה סע -- עיגילער רעזָאלטְָאג ַא וצ לַאנגיס םעד ןבעגעג עטשרע

 ןופ רוגיפ עכעלשטנעמ טָאג יד .,טלַאטשעג עכעלשטנעמ עטסכעלדנעמוארַאפ

 ?טייקמַאזקרעמפיוא עצנַאג יד ןעקנעש ןעמ זומ םיא וצ ןוא ןחיועמ

 -טָאג רעד ןופ איבנ רעד ,עיגילער רעזָאלטָאג רעד ןיא לודג-ןהוכ רעד

 יד זיא סע יו טקנוּפ ןוא ,רעלטסניק רעשידיי רעד ןייז ףרַאד רוגיפ שטנעמ
 וצ עסַאמ יד ןקעוואוצפיוא -- רעלטסניק יד -- רערעל-סקלָאפ יד ןופ עבַאגפיוא

 -וויר טול ,ןייז ךיוא ףרַאד ױזַא ,גנוקיצטנַא רעשירעזיילסיוא ןוא רעשירעפעש

 ןייז וצ רעלטסניק םעד ןקעוואוצפיוא רעקיטירק םעד ןופ עבַאגפיוא יד ,ןעניק

 עדנבעגטלַאטשעג ןופ רעבעגטלַאטשעג, סלַא עיצקנופ ןייז וצ ,עיסימ רעסיורג

 ?ןטלַאטשעג
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 -עד ןוא ארולטעּפ ןופ ןטייצ יד ןיא ,רעטעּפש רָאי ןביז ךרע ןַא טימ ןוא

 טימ "ןטפירש; סװָאטַאנגיא ןיא סױרַא ןיקוויר טמוק ,ןדיי ףיוא תוטיחש-ןיקינ

 ָאכע ןייז סָאװ ארוק-לוק ַא ,רעלטסניק עשידיי וצ ארוק-לוק ןטריטלָאזקע ןַא

 רעקידנעלַאש ַא רָאנ טינ זיא סע ,טביירש ןיקוויר סָאװ ץלַא ןיא טנייה זיב טגנילק

 עשידיי יד .ייז רַאפ םַארגָארּפ א ךיוא זיא סע ,"רעלעטשטפירש עשידיי יד וצ ףור;

 סָאד) ןעװעטַאר וצ ךיז ףיוא ןעמענ , ןזומ .,ןיקוויר טרעמַאה ,רעלעטשטפירש

 .ףפָארטסַאטַאק רעד רַאפ טנעמָאמ ןצרוק םעד ןיא ןברוח ןופ (קלָאפ עשידיי

 ןַא ןפרַאװרַאפ וצ זיא גנוטער רעד ןיא רקיע רעד לייוו ,ןָאט סָאד ןענָאק ייז

 -עש עשידייא יד ןוא .עשידיי-טינ יו עשידיי יד ,ןסַאמ יד ןקיצטנַא ,עיזוליא

 "יא ןפַאש; וצ ןענַאװ ןופ ןבָאה --- "ףור, םעד ןיא ןָא ןיקוויר טזייוו -- "רעפ

 םעד ןיא ,ןטלַאטשעג ענעביוהעגנָאךבעל ןופ יד ןקידנערַאפ וצ ףיֹוא סעיזול

 טלײיט ,טלײטעגסױא טָאה סָאװ ,רצוא ןַא ָאד זיא ןייזטסואווַאב-סקלָאפ ןשידיי

 ןציילפ טעװ ןוא טציילפ סָאװ ,ןטלַאטשעג ךָאנ ןטלַאטשעג ,ןלייטסיוא טעװ ןוא

 -רעד ןטלַאטשעג ןוא ןעגנומיטש -- ןעגנומיטש:-רעביא ןוא ןעגנומיטש טימ

 רַאפ עדנעלדנַאװרַאפ ןוא עדנריזיטָאנּפיה ,עדנקעטשנָא ,עדנזיילרעד ,ענעביוה

 יד זיא לַאװק רעד ןוא רצוא רעד ןוא -- רעקלעפ עלַא רַאפ ןוא ןדיי זדנוא

 ןיא עכלעזַא ןטלַאטשעג לָאצ עשּפיה ַא ןַארַאפ ןיוש זיא סע .טלַאטשעג-חישמ

 יז .סעשהאובנ ,סעשילַאבמיס ייז ןופ טרעמיש סע -- .,רוטַארעטיל רעזדנוא

 ַא ,הרושב עדנקיוקרעד ַא ןעגנערב ןלעוװ ייז ןוא עגר ַא ךָאנ .ןָא סָאװ ןגָאז

 תפומ ַא ןלעוו ייז ןוא עגר ַא ךָאנ .המשנ רעשידיי רעטנעגילעטניא רעד גנובָאל

 טזיילעגסיוא ןוא טכירעגפיוא ןלעװ רימ ןוא ןשטנעב זדנוא ןלעװ ייז .ןזײװַאב

 ."ןרעוו

 ,1919 ןיא רעלטסניק עשידיי יד טרעטנומעג ןוא ןפורעג ןיקוויר טָאה ױזַא

 שטָאכ ,רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ טימ טציא ייז וצ רע טפור ױזַא ןוא

 טגייצרעביא ןוא טרעטסײגַאב ױזַא ןיקוויר טָאה םיא רַאפ סָאװ ,"תפומ, רעד

 -רעטנוא רעשיטע-זעיגילער רעד, ,ייסע םעד ןיא .ןעשעג טינ ךָאנ זיא ,טריוװַאק

 עשידייא סנידרָאג אבא ןיא טקורדעג ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיפ טנורג

 ,טסיחישמ רעטגייצרעביא רעד ץלַא ךָאנ ןיקוויר זיא ,(1944 ,4 דנַאב) ?ןטפירש

 ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא טגָאזעג טָאה רע סָאװ .תפומ ןיא רעטביולגרַאפ רעד

 טימ סָאד טגָאז רע .1944 ןופ ייסע םעד ןיא ךיוא רע טגָאז 1919 ןופ ןוא 2

 סָאד .רעבלעז רעד זיא ךות רעד רעבָא ,חוכ ןוא ץנַאלג ןשירעלעטשטפירש רעמ

 .?שיגילער עזָאלטָאג, ןימרעט רעד זיא לקיטרַא םעד ןיא טלעפ סָאװ עקיצנייא

 ,?"שיגילער םוקמב} א ןגעוו יו טסנוק ןגעו רע טדער םעד טָאטשנָא

 ריא יו, -- ייסע םעד ןיא ןיקוויר טביירש -- "רוטַארעטיל עשידיי יד;

 רעקידלרוג רעד ףיוא טכירעג ךיז טָאה ,עיגילער עשידיי יד ,ןירעייגסיוארָאפ

 לש עירָאטירעט ַא ,עירָאטירעט-ומכ ַא עיגילער יװ טקנוּפ זיא ןוא ...העש
 קעדוצ ַא -- דנַאטשרעדיװ ןקיטסייג וצ קלָאפ ןופ גנורעצנַאּפרַאפ ַא . . . הלעמ
 טינ טעוװ טלעוו, יד זַא קידנסיװ ."סיפ יד רעטנוא רַאּפשנָא ןַא ,ּפָאק ןרעביא
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 ריא ןופ ןצַאלּפסױרַא ףוס-לכ-ףוס טעווס ןוא "תועשר עגנע ריא ןטלַאהסיוא

 ןטעברַאסיױא ןעמונעג; רוטַארעטיל עשידיי יד טָאה ,"עפָארטסַאטַאק-טלעו ַא;

 -טלַאטשעג ןופ טלַאטשעג יד -- לטימ-רעוװוּפָא ןטסיױװיטקַא ,ןטסקיטכיט םעד

 יד) זיא ןָא טרובעג עמַאס ריא,; ןופ לייו ,?טלַאטשעג-חישמ סָאד -- רעבעג
 ."עלָאר-טלעוו רעקידנזיילסיוא ןַא וצ טעװעליצעגנָא ןעוועג (רוטַארעטיל עשידיי

 ייב טינ ,רעקיטערָאעט-טסנוק ןוא-רוטַארעטיל רעדָא ,רעקיטירק םוש ןייק

 רעד ןוא טסנוק רעד טלייטעגוצ ןעוו טָאה ,םלועה תומוא יד ייב טינ ןוא זדנוא

 טנעייל ןעמ ןעוו ןוא .לָאר עקידנּפַאכרַאפ-םעטָא ַאזַא ,עסיורג ַאזַא רוטַארעטיל
 -עג סייה ןייז ןופ ןיז םעד טּפַאכ ןעמ ןעוו ,רעטרעוװ עטמַאלּפרַאפ סניקוויר
 -רַאפ ןוא סָאטַאּפ ןייז ןופ ןעמונעצ טרעוו ןעמ ןעוו ,עיגָאלָאנימרעט רעטדימש
 -יוא טסנוק יד טלָאװ יַאוולה : ןעמ טכַארט -- ןצַאז עשימטיר ענייז ןופ טּפַאכ
 -פיוא ןָאק יז זַא ,גנורַאפרעד רענעגייא רעד ןופ טסייוו ןעמ סָאװ ,ןכַאז עלַא רעס
 ןיא טסנוק יד טלָאװ יַאװלה ןוא .ןחישמ ןעגנערבּפָארַא טנָאקעג ךיוא ,ןָאט
 !?עיגילער-םוקמב; ַא ןרעוו עקַאט טנָאקעג ןטייצ עזָאלטָאג ערעזדנוא

 םענַאב סניקוויר ןגעק ןדנעוװונייא ךס ַא רָאג ,ךס ַא ךעלריטַאנ ןָאק ןעמ
 -לעזעג רענרעדָאמ ַא ןיא עיצקנופ ריא ןגעוו ןוא טסנוק גנוניישרעד רעד ןופ
 סָאװ ןוא ? סעיזוליא "ןפרַאװרַאפ, ןוא ןפַאש זיולב טסנוק יד ןעד זומ ,טפַאש
 ףרַאד ןוא ןעק טסנוק יד סָאװ ,תמא-סנבעל ןטושּפ םעד ,תמא םעד חוכמ זיא

 ידע זַא ,ללב סניקוויר קיטליג רעלטסניק עלַא רַאפ ןעד זיא ? ןעגנערבסױרַא

 ןוא ןבעל רעייז ןופ יאנת-טּפיוה רעד זיא שינעדנעלברַאפטסבלעז ןוא עיזוליא

 יַאנת טּפױה רעד ןעוועג שינעדנעלברַאפטסבלעז ןוא עיזוליא יד זיא ? ?ןפַאש

 ,ןעלעדנעמ ַא ייב רעדָא ,ןעיָאטסלָאט ַא ייב ,ןגָאז רימָאל ,ןפַאש ןוא ןבעל ןופ

 ַא ןיא סעיצקנופ ערעדנַא ןייק טינ רוטַארעטיל יד ןעד טָאה ? ןקילַאיב ַא ייב

 סלַא ןעניד רעסיוא ,טפַאשלעזעג רעטריצילּפמָאק ןוא רעטריצנערעפיד רענרעדָאמ

 ,טסנוק יד זַא ,ןייז תמא סיואכרוד עקַאט לָאז סע וליפַא ןוא ? ?עיגילער םוקמב;

 טרעלקרעד ,עיגַאמ ןופ ןוא עיגילער ןופ טמַאטש ,עיזעָאּפ יד לעיצעפס

 "ייו יד ףיױא רעטקַארַאכ ןקיטייז-ליפ ריא גנוניישרעד ַא ןופ גנורּפשרוא םעד

 רעייז טסייוו ןיילַא ןיקוויר ?גנולקיװטנַא סגנוניישרעד ַא ןופ ןפוטש עקידרעט

 ןופ לעפַאב ןגנערטש םוצ טײקמַאזכרָאהעג זיא גנופַאש עזעיגילער יד זַא ,טוג

 רענייא הריתס ַא גולפ ןיא ןענייז סעיצקנופ ייווצ עקיזָאד יד; זַא ןוא ,"דחא יה;

 "ןרעוו סע לָאז הריתס סיוא; : עירכמ זיא ןיקוויר ? ןעד סָאװ רָאנ ."ןרעדנַא םוצ

 ,ןעניקוויר טימ ןעמַאזוצ ,רעבָא לָאז ןעמ יו ,(409 טייז ,2 רעמונ ,"רעכיבלמַאז)

 ןופ חוכ רעד רעבָא זיא ,"ןרעו הריתס סיוא לָאז הריתס; יד זַא ןלעװ טינ

 זיא תמא רעד .הריתס ַא טביילב הריתס יד .גונעג טינ ָאד ןלעװ ןוא ןליוו

 .עיגילער -- עיזעָאּפ רעדייא עיזעָאּפ ןרעוו עיגילער ןיוש ןָאק רעכיג זַא

 "עד סגיקוויר ןופ תמא םעד ןוװאורּפ ןגעוו עגַארפ ןייק טינ זיא ָאד רעבָא

 טייקיטליג רעייז ןגעוו טינ וליפַא זיא עגַארפ יד .ןעגנומיטשַאב ןוא סעיציניפ

 ןפלָאהעג ייז ןבָאה לפיוו ףיוא רָאנ זיא עגַארפ יד .סעירעטירק-רוטַארעטיל סלַא
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 קפס רעסיורג ַא זיא סע זַא ,זיא תמא רעד .זיא רע סָאװ סָאד ןייז וצ ןעניקוויר
 ַא ?ףליה עשירָאטַאזינַאגרָאק עקיטכיר ןבעג ןָאק ללכב קיטירק יד ביוא

 -עשַאבע טָאה "קיטירקע יד ביוא ,קפס רעסיורג ַא לשמל זיא סע .רעלטסניק
 -מיא עכעלרעייפא סבייל השמ יצ קפס ַא זיא סע .ןרעּפלַאה בייל השמ "טקיד
 "ןרָאװעג ןטָאשעצ ןטימ ןטכער ןיאק ויא גנוניורק רעד וצ עיסעצָארּפ עקידעּפ
 ,"ףליה עשירָאטַאזינַאגרָא ןייקק ןבעגעג טינ םיא טָאה קיטירק יד לייוו רַאפרעד

 -רָא, ןייק ןבייל השמ טעװעלַאשזעג טינ תועדה לכל טָאה ןיקוויר : היאר אהו

 טײקטגַאװעג ןופ הגרדמ עטסכעה יד ,רימ טכוד ,זיא סע ."ףליה עשירָאטַאזינַאג
 -ַאזינַאגרָאא רעלטסניק א ןבעג ןענָאק ייז זַא ,ןרידנעטערּפ וצ רעקיטירק דצמ
 טלָאװ סע יו ךיילג .סָאד טייטשרַאפ ןיקוויר יװ ןעניז םעד ןיא ?ףליה עשירָאט
 ַא ןעגנולעטשַאב ןוא תוצע עקיטכיר יד ןבעג ןגעװו טלדנַאהעג זיולב ךיז
 ןיא ןשינמייהעג רעמ ךס ַא ןַארַאפ :ןטעלמַאה קידנריזַארפַארַאּפ .רעלטסניק
 עמַאס יד וליפַא ,טמולחעג ןעוו ךיז טָאה סע יו ,טסנוק ןפַאש ןופ סעצָארּפ
 ,רעקיטירק יד ןשיווצ ?רעפיולסיוארָאפ; עטסעב

 סָאד ןפַאש טינ רעבָא ,קרעוו-טסנוק ַא ןצַאשּפָא ןפלעה ןָאק רעקיטירק ַא
 ,טָאה רעקיטירק ַא סָאװ ,ןעיידיא יד זדנוא ןפלעה רעמ ךָאנ רעבָא .קרעוו-טסנוק

 ,ןבעגעגוצ לָאמנייא טינ טָאה ןײלַא ןיקוויר ,ןייטשרַאפ ןוא ןצַאש וצ ןיילַא םיא
 טינ טייג םיא ,טסנוק ןופ רעצַאש ןוא רעטסעמ רעוויטקעיבָא ןייק טינ זיא רע זַא
 ןצנַאגניא טינ ביוא ,סעירָאעט ענייז ,חלואג רעד ןיא יו טסנוק רעד ןיא ױזַא
 -עטיל רעשידיי רעד ןופ גנַאג ןיא .גנוטכַאד רעכיז רעבָא ןענייז ,גנוטכיד ןייק
 ןוא ,ןעגנומיטש ,ןעגנוגער יד ןופ קורדסיוא ןַא ןיילַא ןיקוויר ךָאד זיא רוטַאר
 עשידיי רוד ןגנוי םעד ןופ קרעװ יד ןיא טרעּפרעקרַאפ ןענייז סָאװ ,סעיזיוו
 סניקוויר ןופ עטכישעגרָאפ יד סָאװ זַא ,ןסעגרַאפ טינ רָאט ןעמ .רעלטסניק
 עקירעמַא ןיא ןָא ךיז טבייה עטכישעג ריא ,ןייז ןעוועג טינ לָאז עיגָאלָאעדיא
 ןױלב טריאיצַָאסַא "עגנויק ףירגַאב רעד טרעװ טנייה ."עגנוי; יד ןשיװצ
 -גַאב רעד זיא ןתמא רעד ןיא .טסנוק םשל טסנוק טימ זיולב ,קיטעטסע טימ
 -לַאנָאיצַאנ ןופ עמַאג עצנַאג יד ןייא טסילש ןוא רעטיירב ךס ַא ?עגנויק ףיֹר
 רעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנומיטש עשיטסימ ןוא עשיטנַאמָאר
 "טףגניא יד ןופ רענייא טינ .קירוצ רָאי 40--235 ַא טימ רוטַארעטיל רעשידיי
 ןופ רענייא טינ ןוא ?רעבעג-טלַאטשעג יד ןופ טלַאטשעג, ןגעו טמולחעג טָאה
 "וויר ."ןשטנעמ רעטסומ/, ןפַאשעג ןטערטרַאּפ עשיטסילַאער טָאטשנָא טָאה ייז
 ןטציּפשעגרעביא ןגעק ,םזיוויטיזָאּפ ןכַאלפ ןגעק ףמַאק רעשיטסיצילבוּפ סניק
 טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג זיא עקירעמַא רעשידיי רעד ןיא םזילַאנָאיצַאר
 ,"ץגנוי, יד ןופ קיריל רעלופגנומיטש ןוא רעטמולחרַאפ ,רעטלקנוטרַאפ רעד
 ,קילָאבמיס רעשיטּפילַאקָאּפַא רעייז טימ --- ?םזינָאיזוליא ןוא םזיחישמיינ, ןייז
 ,טייקכעלדליב ןוא קירָאטער

 רעשידיי רעינ רעד ןופ רעפעש יד טימ טפַאשהבורק עקיטסייג סניקוויר
 ףוס לכ ףוס טָאה טַאהעג ייז טימ טָאה רע סָאװ עמַאזניימעג סָאד ,רוטַארעטיל
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 ַא יװ טינ ,רעקיטירק םעד ןטכַארטַאב ןבייהנָא לָאז רע זַא ,וצרעד טריפעג

 -ןוא-רעביוא ןַא יו רָאנ ,"רעפַאשטימ, ַא יװ רָאנ טינ ןוא ,ןטרעוו ןופ רעצַאש

 ,טינ קפס ןייק זיא סע ."ףליה עשירָאטַאזינַאגרָאק ןבעג ןָאק סָאװ ,רעפַאש-רעביא

 -רֶא ךיז רעלטסניק עסיוועג ןפלָאהעג ןיז ןרעטיירב ַא ןיא טָאה ןיקוויר זַא

 ןייק .עיצידַארט רעשידיי רעד ןופ "טכיל םענעגרָאברַאפע םעד ףיוא ןריטנעי

 ןייז ןיא קרעװ ןופ גנומערופסיוא רעד ףיוא ןקריוו טינ רעבָא ןָאק רעקיטירק

 ,טנַאקַאב יו .ןָאט וצ לגוסמ ללכב זיא תוהמ ריא טיול קיטירק יד יו רעמ טייצ

 ערעפסָאמטַא רעשיאיידיא ןוא רעקיטסיײיג רענײמעגלַא רעד ףיוא רעמ יז טקריוװ

 ללכ ךרדב .רעלטסניק יד ףיוא טקעריד יװ ,ןבעל רעלטסניק יד רעכלעוו ןיא

 יײר רעטשרע רעד ןיא סעיצּפעצנָאק עשיטירק-רוטרַארעטיל יד ןפלעה רעבָא

 עקַאט זיא וצרעד היאר עטסעב יד .טרָאװ םוצ ןעמוק אפוג רעקיטירק םעד

 ןעק סָאװ ,קרעוװ ןייק ףיוא ןזייוװנָא טינ לייוורעד ןָאק ןעמ ביוא .ןיילַא ןיקוויר

 ןעק ,"ןעיידיא-גנילביל, סניקוויר ןופ סולפנייא םוצ ןרעו ןבירשעגוצ טקעריד

 טרעכײרַאב טָאה ןיקוויר עכלעוו טימ ןעייסע לָאצ ַא ףיוא ןזייוונָא רעבָא ןעמ

 ."ןעיידיא-גנילביל; עקיזָאד יד קנַאדַא רוטַארעטיל עשידיי יד

 רעשידיי רעד ןופ טנורגרעטנוא רעשיטע-זעיגילער רעד, לקיטרַא רעד

 ,סָאטַאּפ ןופ ןכייה ערעסָאװ וצ םעד ןופ רעטסומ ַא זיא "רוטַארעטיל

 ןיקוויר "ןעיידיא-גנילבילק ענייז ןופ קורדסיוא ןשימַאניד ןוא ןלעניגירָא ןופ

 -שיטקַארּפ רעד ןיא לפייווצ םעד ךיז ןיא ןייא ןעמ טליטש .ןבייהרעד ךיז ןָאק

 טנעייל ןעמ ןוא "ןעיידיא-גנילביל, עקיזָאד יד ןופ טײקרַאבדנעװנָא ןוא טייק

 זיא סע רעסָאװ ַא רעדָא ,דיל ַא טנעיילעג טלָאװ ןעמ יוװ ױזַא טקנוּפ ,ייסע יד

 ןופ ןעמ טָאה ןַאד ,תונויער עשיריל ןייר ,עוויטקעיבוס ןייר ןופ טרָאפ רעדנַא

 -לענָאיצָאמע ןסיורג ַא ,סניקויר ןעייסע ערעדנַא ליפ ןופ יװ ,ייסע םעד

 עטסדנצנעלג יד ןופ רענייא לכ םדוק זיא ןיקוויר לייוו ,סונעג ןשיטעטסע

 ַא ,רעטרעװ ענייז ןיא סוג ןוא סולפ ַא ןַארַאפ -- ,ןטסיליטס-טרָאװ עשידיי

 "ריטלָאזקע טימ ,עיזַאטנַאפ טימ ,ליפעג טימ ןעילג סָאװ ,ןצַאז ענייז ןיא םטיר

 -ַאב ."לעפַאב רדנק םעד ,"גָאזרַאפ גָאוװצ, םעד ןיא טייקטביולגעגנייא רעט

 -עטשטפירש סניקוויר ןיא ןַארַאפ ןיא סע רעבָא ,טינ רעדָא ,קיניזטסואוו

 עשיטּפילַאקָאּפַא ןופ טינש ןכױה םעד ןופ סעּפע טייקנביוהרעד רעשירעל

 ,ןטפירש

 לטעטש םעד ןופ טָאה ׁשַא זַא ,סיוא ןיקוויר ךיז טקירד ןשַא ןגעוו קידנדער

 טימ ףיױא טייג יז זיב ,טפול יד ןעילנוצנָא ףיוא טנַאלַאט ןעמונעגטימ,

 ."טייקכעלדליב רעוויטַארָאקעד טימ ךיז ןרעּפכורפ סָאװ ,ןשזַאמיא עלופרילַאק

 תמא רעקינייו טינ סָאד זיא שא ןגעוו תמא ןייז טינ לָאז סָאד לפיוו ףיוא

 ןעילגוצנָא ףיוא טנַאלַאט; טגָאמרַאפ רע ךיוא ,ןביירש ןופ ןפוא סניקוויר ןגעוו

 רעשיטּפילַאקָאּפַא ןוא "ןשזַאמיא עלופרילָאק טימ ףיוא טייג יז זיב ,טפול יד

 : טייקכעלדליב
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 טגָארט סָאװ רעד ,ןצרַאה ןטימ טעז סָאװ רעד ,(ךעזייר) קַאוטיל רעד טָא;
 המכח סעמעװ -- טסורב רעד ףױא טכיל עקידנענערב יױוצ -- ןגיוא ייווצ
 ,("ןצנעדנעט;) ?ץרַאה ןוא ּפָאק ןשיוצ טזיוה סָאװ ַאזַא ליפעג רעקיטכיל ַא זיא

 קרַאטש סרעדנוזַאב ןענייז ,ןכָארטשעגרעטנוא בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו יד
 טינ ךיוא ןוא ,עיצַאזיליטס ןייק טינ זיא סע ןוא .סּפילַאקָאּפַא ןופ ליטס ןיא
 לָאר רעד ןופ קורדסיוא רעכעלריטַאנ ַא זיא סע .סקילעפוצ קידנסיורד סעּפע

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ןיקוויר סָאװ ,עיצקנופ ןוא
 עסיורג ןופ רענָאמ סלַא עיצקנופ ןוא לָאר רעד ןופ קורדסיוא רעד -- .רוטַאר
 -םוי ןופ רעגָאזנָא סלַא ,סנכייצ עקידמיואמ ןופ רעשטייטסיוא סלַא ,םישעמ
 -רעביא, ליפ ױזַא ןרינימָאד סע ואוו ,קיסקעל ןייז יו ,טייקכעלדליב ןייז .ןידה
 ןופ קורדסיוא ןַא זיא ,ןענימרעט-?סגנולדנַאװרַאפ; ןוא ןברעוװ-?סגנוטלַאטשעג
 ןוא טלַאטשעג-שטנעמ וצ ?טייקטעוועליצעגנָא רעשיטסירעטקַארַאכ סניקוויר
 | ,גנולדנַאװרַאפ

 ןענָאמרעד ןעניקוויר ייב ןשזַאמיא ,ןרָאפַאטעמ ענלצנייא רָאנ טינ ןוא
 םעד טיול טנַאטעגנָא ןענייז סָאװ ,ןטייז עצנַאג ןַארַאפ .,סּפילַאקָאּפַא םעד ןיא
 -סגנודניברַאפ םעד ןופ ךיורבעג רעטּפָא רעד טינ וליפַא טלעפ סע .ליטס ןכיוה
 : ?ןוא, טרָאװ

 רעשידיי רעד ןופ טקעטשעגנָא ךיז טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא;
 ךיז טנגונגַאב טינ ךיוא טָאה יז ןוא ליפעגרָאפ ןקיבלעז םעד טימ עיגילער

 שיגילער רעד ןופ ןעמונעגרעביא טָאה יז .גנורעצנַאּפרַאפ רעויסַאּפ טימ
 םויק יבַא טעװ העש רעקידרלוג רעטצעל רעד ןיא זַא ,ןסיווסיוארָאפ ריא
 טעװ םויק רעד .ןייז גונעג טינ -- ןבעל ןביילב ןוא ןטלַאהוצסיוא יבַא --

 .ןוחצנ ןיא ןצעזרעביא ןפרַאד ךיז

 -טלַאטשעג ןופ טלַאטשעג יד -- העש רעקידלרוג רעד ןיא ,טציא ןוא,
 ,גנואעז ַא יו ךיז טענימ יז :ןפורעגּפָא ךיז טָאה יז ;ָאד שוריפב זיא רעבעג
 ןרָאװעג זיא יז ,דנַאטשוצ ןשיטַאטס ןטרעוװילגרַאפ ריא ןופ סױרַא זיא יז
 ןטלעטשעגטסעפ םעד טױל ןוא ,ללח-טלעו ןכרוד ךיז טגָארט יז .שימַאניד
 טפרַאדעג יז טָאה עיגָאלָאכיסּפטלַאטשעג רעכעלטכישעג רעד ןופ ץעזעג
 רעזדנוא וצ רעבָא -- טעברַא יד טוט יז ןוא ,טעברַא עקידנעמערופ ריא ןַאט
 ןטָאש רערעטצניפ ַא יװ ,ןדיי וצ עיציזָאּפָא רעקידתוחיצר ןיא קילגמוא ןסיורג
 ",,,תיחשמה ןטש רעד יװ ,גָאלשּפָא

 זַא טסייו ,ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע סניקוויר טימ טנַאקַאב זיא סע רעוו
 ַא ןופ טנַאה רעד טימ .טייקנטלעז ןייק טינ םיא ייב ןענייז ןלעטש ענױזַא
 וליפַא ןפרָאװעצ ןלעטש עקידבוט-םוי יד רע טָאה ,ןרזּפ ןסיורג ַא ,רעביירש
 טינ טלעפ סע רעבָא ביוא .ןעלקיטרַא-סגנוטייצ עטסקידעכָאװ ענייז רעביא
 ןוא עטקידנוררַאפ-שימטיר ,עטדימשעגסיוא-ךעלרעדנואוו ןייק ןעניקוויר ייב
 -צנַאגרַאפ רענעטלעז רעבָא םיא ייב ןפערט ,ןפַארגַארַאּפ ןוא ןצַאז עטצנַאגרַאפ
 ןטעברַא ערעגנעל ןוא ןעייסע עט
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 ריא ןיא זיא רעקינייו ץלַא ,ייסע ןַא סניקויר זיא סע רעגנעל סָאװ
 -כױלַאב ןיא ךייר וצ ,ןַאטנָאּפס וצ זיא רע .טײקצנַאג ,טייקכעלטייהנייא ןַארַאפ

 ףיוא ,טקנוּפדנַאטש ןייא ףיוא ךיז ןרירטנעצנָאק וצ ןטקנוּפדנַאטש ןוא ןעגנוט
 ךיוא ןפיול ייז רָאנ ,סיוארָאפ ןעיידיא ענייז ןפיול רָאנ טינ .גנוטכױלַאב ןייא
 -ָאיציזָאּפמָאק יד ,טײקטנַאלּפעג יד ןרעטשעצ ןוא סױרַא ןזיורב ,סיוא טּפָא
 ןיקוויר ןעוו ,לַאפ רעד סָאד זיא לעיצעּפס ,ןטעברַא ענייז ןופ טייקצנַאג עלענ
 ןױוש זיא סָאד ןטעברַא עשירָאטסיה-רוטַארעטיל עטיירב ףיוא ךיז טמענרַאפ

 ןופ ךיוא רָאנ ,קינכעט רעשירעלעטשטפירש ןופ רָאנ טינ עגַארפ ַא רעבָא

 "וטניא וצ ןענייז סָאװ ,אפוג סעיצּפעצנָאק עשירָאטסיה-רוטַארעטיל סניקוויר

 -גירגַאב עקיסעמנַאלּפ ַא ןבעג ןענעק וצ שירָאירּפַא וצ ,וויטקעיבוס וצ ,וויטיא

 ןכעלטכישעג-רוטַארעטיל םעד ןופ גנורעדליש ענעטלַאהעגסױא ןוא עטעד

 בילוצ ,ןצנעדנעט-חישמ ןוא "הלעמ לש; סעירָאעט ענייז בילוצ ,סעצָארּפ

 "רעטסעוושיגניליװצ/ ַא זיא רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,ןזייװַאב ןלעװ ןייז

 ןסיװו ריא ןָא יז זיא ןָא טרובעג עמַאס ריא ןופ זַא ,עיגילער רעד ןופ

 ןעווערעק טּפָא רע זומ ,"עלָאר רעדנזיילסיוא-טלעוו וצ ןרָאװעג טעװעליצעגנָא

 ידכ םיא ןריסרָאפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנַאג םעד "הקזח דיב;

 .סעירָאעט ענייז ןקיטעטשַאב לָאז רע

2 

 ןצנעדנעט-טנורג

 ןיא ?עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט-טנורג, יד

 טדנעװעגנָא טָאה ןיקוויר ואוו קרעוו סָאד זיא ,2 ןוא 2 ןרעמונ ?רעכיבלמַאז, יד

 עטכישעג רעד ןופ טינשּפָא-טייצ ןרעגנעל רעקינייו רעמ ַא וצ סעירָאעט ענייז

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 רוטַארעטיל עשידיי "ואוו-ןיהואוו ןגַארפא יד זַא ,וצ טיג ןיײלַא ןיקוויר

 יד ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןגַארפ-טּפױה יד --- עקירעמַא ןיא

 זַא ןוא ,"סרעפטנע עוויטקעיבוס, ןפורסיורַא םיא ייב ןלעװ ,"ןצנעדנעט;,

 ןגוצרָאפ ,סעיטַאּפיטנַא ןוא סעיטַאּפמיסק טעברַא רעד ןיא ןלעװ רעבירעד

 ףױא ןרעװ טריפעגסױרַא ןקילבסיוא ןוא ןקילבקיר ,ןעיידיא-גנילביל ןוא

 זיא ןעיידיא-גנילביל ןופ דַארַאּפ רעד זַא ,טינ עגַארפ ןייק רָאג זיא ,?דַארַאּפ

 -סַאטנַאפ וליפַא ןָא דַארַאּפ רעד טמענ טּפָא ,רעטנַאסערעטניא ןַא רעייז ָאד

 עדיב יד ןופ טלָאװעג טָאה רע בוא רעבָא .ןעמרָאפילַאװינרַאק עשיט

 סָאװ ,ןצנעדנעט יד ןעיצסױרַאק (עקירעמַא ןוא עּפָאריײא) ?ןטנורגרעטניה;

 ןוא טנייה ךָאנ ...ןקריווק סָאװ ןוא *?טלדנַאװרַאפ ןוא טנשריעג ךיז ןבָאה

 ןצנעדנעט יד עקַאט רע טָאה ,"עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןעמערופ

 עיזוליא יד ןפַאש וצ עלייוו ַא ףיוא ןעגנולעג ןעניקוויר זיא'ס ןוא ?ןגיוצעג;

 טמוקַאב םורַא ןוא םורַא רעבָא ;סעצָארּפ ןכעלטכישעג ןקיטפַאהרָאװ ַא ןופ

204 



 םעד טריטקיד ,ןיקויר ,רע רָאנ ןבעל סָאד טינ זַא ,קורדנייא רעד ךיז

 ענייז טימ םכסה ןלופ ןיא סיוא ךיז טגייל ץלַא .זַא ןוא ןכַאז ןופ גנַאג
 ?ןעיידיא-גנילביל ןוא ןנּוצּרָאּפ ,סעיטַאּפיטנַא ןוא סעיטַאּפמיסע

 יד טינ זיא ,טעברַא רעסיורג סניקויר ןופ ּפָא ךיז טלעטש סע סָאװ
 -רעמַאב עכעלפערט ןוא עכיירטסייג יד .,סעיידיא-ןבענ יד רָאנ ,עיידיא-טּפיוה
 "עטקַארַאכ עקידנצנעלג תמאב ענייז ,ןשינעעשעג-רוטַארעטיל  ןגעוו ןעגנוק

 עכעלטע יד זיולב ןיוש .רעביירש עשידיי עקידנטײדַאב לָאצ ַא ןגעוו סעקיטסיר

 םעד ,סיוא ךיז טקירד ןיקוויר יוװ ,טריפעג טָאה סָאװ ,ןעניביל ןגעוו ןטייז
 ,קיטירק ןופ לרעּפ ַא זיא ,"עקירעמַא ןיא טנַארגימיא םעד ןופ ךוב-גָאט;

 "ןצנעדנעט; יד .עקיצנייא יד טינ ןענייז ןעניביל ןגעװ ןעגנולדנַאהּפָא יד ןוא
 ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא יו ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא ןביילברַאפ ןלעוו

 ןוא רעביירש ענלצנייא ןגעװ ןעגנוגָאזסױרַא עשיטירק עטסעב סניקוויר

 .קרעוו
 רעשידיי רעד ןיא ןָא ןיקוויר טנכייצ טעברַא ןייז ןופ לייט ןטשרע םעד ןיא

 עלעירָאטירעט ומכ .,תילכת:סיורג- :ןצנעדנעט-טנורג יירד רוטַארעטיל

 ךיז טכיררַאפ לייט ןטייוצ םעד ןיא ..?גנולדנַאװרַאפ-השורי ןוא עיזוליא
 .ףצעזעג-ץנעטסיסקע; ףיוא ןצנעדנעט-טנורג יד םש הנשמ זיא ןוא ןיקוויר

 רעשידי רעד ןופ רעקיסַאלק יד וצ טדנעוװעגנָא ןרעוו ייז יו לעיצעּפס
 עיגָאלָאנימרעט יד זיולב ָאד זיא ךעלטנגייא זַא ,ןעמ טעזרעד ,רוטַארעטיל
 לייוו .רעטרעיילשרַאפ ַא זיולב ,רעיינ ןייק טינ רעבָא זיא ךות רעד ,ערעדנַא ןַא

 טימ תוכייש ןיא "ץנעדנעט עקידתילכת-סיורג, יד טניימ ןתמא רעד ןיא סָאװ
 טלָאװעג טָאה עלעדנעמ זַא ,טקַאפ רעטנַאקַאב-טלַא רעד טינ ביוא ,ןעלעדנעמ
 םוידוטשע ַא ןופ זַא ,טביירש ןיקוויר ןעוו .?ןגָאז סעּפע לָאז עקניטרַאק, יד זַא
 עיידיא עקידתילכת- סיורג יד זַא ,ןענרעלּפָא ךיז טזָאל קרעװו סעלעדנעמ ןופ
 -עטיל רעשידיי רעד ןופ טרובעג רעד וצ טפַארק-סיוטש יד ןעוועג ...זיא
 זַא ,רעבָא טגָאז רע ןעוו .תמא טינ רשפא ןוא ָאי רשפא סָאד זיא ,*רוטַאר
 -טסניק ריא וצ טפַארק-ביירט, יד ךיוא זיא ?יידיא עקידתילכת-סיורג; יד
 ןרעדָאפ ָאד ,גונעג טינ ָאד ןיײלַא ןגָאז סָאד ןיוש זיא ,?גנולקיװטנַא רעשירעל
 / ,ןטנעמוגרַא עקידנגייצרעביא ךיז

 ןיז ןופ טמַאטש טייקשירעלטסניק סעלעדנעמ, זַא ,גנוטּפוהַאב יד
 -עטשרַאפ עדנריצודָארּפ-לשמ סָאד ,לשמ רעד, זַא ןוא ?סיורַא טייקידתילכת

 ןקידתילכת ַא ןכַאמ וצ ןטסָאמעגוצ טקנוּפ ןענייז םירפס-רכומ ַא ךרוד שינעל
 א רעייז ןרעװ רשפא טנַאקעג טלָאװ .,"ןגעווַאב ךיז שירעלייצרעד קנַאדעג
 ןייא לָאז ןיקויר ןעוו ,ןעלעדנעמ עגונב קנַאדעג רעשיטירק רערַאבטכורפ
 רעלטסניק רעד ןוא תילכת-לעב רעד זַא ,ןעמונעגנָא ןבָאה לָאמ עלַא רַאפ לָאמ

 -רעטנוא ןייק ייז ןשיוצ רעמ ןוא ,עבלעז סָאד ןוא סנייא זיא ןעלעדנעמ ןיא
 רעלטסניק ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא ָאי דעבָא טכַאמ ןיקוויר .ןכַאמ טינ דייש
 זַא ,רע טביירש ףַארגַארַאּפ ןקיבלעז םעד ןיא ,היאר-אהו .תילכת-לעב ןוא
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 םיא ,טנַאה רעד ייב רעלטסניק םעד ןעמונעגנָא טָאה תילכת-לעב; רעד
 ןטלַאטשעג וצ ,ןרעדליש וצ ,ןזיוו וצ רעטלוב סָאװ ,טנרעלעג ןוא טריפעג

 ןוש דער ךיא ."הלועּפ רערעקרַאטש ַא רַאפ -- ןלייצרעד וצ רעפיולעג סָאװ

 ,טכַאפנייארַאפ וצ לסיב ַא ָאד זיא ןינע רעצנַאג רעד סָאװ ,םעד ןגעוו טינ
 "טנַאה רעד ייב רעלטסניק םעד ןעמעננָא ןָאק תילכת-לעב,; רעד ביוא רָאנ
 סָאװ ןוא רעוו .סחוכ לעב ייווצ רָאנ םענייא טינ ךיז רַאפ ךָאד רימ ןבָאה
 רעד זיא סָאװ ןוא רעװ רעבָא ,ןיוש רימ ןסייוו ,זיא ?תילכת-לעב,; רעד

 ןצנַאגניא טינ זיא ןיקויר זַא ,זיא תמא רעד ?ןעלעדנעמ ןיא רעלטסניק

 ,תילכת םשל טסנוק ןוא טסנוק םשל טסנוק ןופ עגַארפ רעד ןיא ןטלַאהעגסיוא
 -סױרַא ןיקוויר ךיז טָאה ,"רעלעטשטפירש עשידיי יד וצ ףור, ןייז ןיא ךָאנ
 יד ןבעג זיא סָאד ."המשל ןייז זומ ןפַאש, זַא ,גנוקרעמַאב ַא טימ טּפַאכעג
 עצנַאג יד ייז ןטלָאװ ,םעד ןיא ןייג לָאז סע ןעוו סָאװ ,רעגניפ ַא ןטעטסע
 ,ןסײבּפָא טנָאקעג טנַאה-"תילכת-לעב;

 וצ ףיוא ןָא:טדנעװ ןיקוויר סָאװ עיגָאלָאנימרעט עיינ יד זיא ללכב

 סָאװ םעד וצ ףיסומ טינ ךס ןייק רעקיסַאלק יד ןופ ןעוטפיוא יד ןענעכיײצַאב
 ןצרּפ ןוא ןעמכילע-םולש .ןעלעדנעמ ןגעוו טסואוועג קידנעטש ןבָאה רימ

 טימ סָאװ ,רעביירש רוד ןטייוצ םוצ רעביא טייג ןיקוויר ןעוו טשרע
 ףיוא טליּפש ,ערעמיטניא ןַא ןוא ערעיונעג ַא טפַאשטנַאקַאב ןייז זיא ייז
 ןעייג רעדעפ ןייז ןופ ןוא עיזַאטנַאפ ןוא ץנעגילעטניא עשיטירק סניקוויר
 -יטסירעטקַארַאכ ןוא ןטערטרָאּפ עקידנצנעלג ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא סױרַא
 טיײקלעניגירָא ןוא טייקכיירטסייג רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ לעיצעּפס .סעק
 .ןעניביל ןוא ןענירבָאק ,ןענעזייר ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ יד

 רעקיטכיוו ליפ ןענייז רעביירש ענלצנייא ןופ ןעגנורעדליש יד ,טגָאזעג יו
 ןופ ןצנעדנעט ענײמעגלַא יד ןופ ןעגנורעדליש יד יו רעטנַאסערעטניא ןוא
 -רַאפ ךיוא קרעו םעד ןיא טינ ןלעפ סע רעבָא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןָאק ןיקוויר לפיוו ןזייו ייז .סערעטניא ןקידנטיײידַאב ןופ ןעגנורענײמעגלַא
 ּפָא ךיז טיג רע ןעו ,שינעדנעטשרַאפ-רוטַארעטיל רעזדנוא וצ ןגָארטיײב
 .ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז ןופ גנַאג םעד ןריטקיד טימ טָאטשנָא ,ןרידוטש טימ

 רענַאקירעמַא רעד, :לטיּפַאק סָאד טנַאסערעטניא זיא טרּפ םעד ןיא
 ."טנורגרעטניה

 ןיא ןיקויר טבײרש -- "(עקטירעמא ןיא) רוטַארעטיל עשידיי יד;
 ןרָאװעג וגָאלשעג זיא --- גנולײצרעד יד יװ דיל סָאד, --- לטיּפַאק םעד
 יז יװ םעדכָאנ ןגײטש טזָאלעג טינ יז טָאה סָאװ רעלעפ'טוורג ַא טימ
 טגכײצַאב ןָאק רעלעפ'טנורג רעד .הגרדמ עסיװעג ַא טכײרגרעד טָאה
 טײקיזָאלטנורג :זיא ןעמָאנ רעד רעבָא ןעמענ ענעדײשרַאֿפ טימ ןרעװ
 ,רוטַארעטיל רעשירענָאיּפ רעד טלעפעג הליחתכל טָאה טנורג'דיי רעד ---
 ירעד ,סגטשרע :תוביס ײװצ בילוצ ,טלעטשעגנײא ָאד ךיז טָאה יז ןעװ
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 סָאװ ,םלוע ןַא ןופ ָאװעג יז זיא טרעדָאפעג ,טלעטשַאב לײװ,רַאפ
 ןפ טײקידמעטָא ץרוק ,טײקידהעש ײזח ,טײקיור ,טייקכעלכעלפרעביוא
 לײװ ,רַאפרעד ,סגטײוװצ א .םיגמיס:טפיוה עגײז ןעטעג ןעגײז טימעג
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןרָאװעג יז זיא טרעטנומעג ,ןגָארטעגסױא
 םעד ךיז ןיא וסָאלשעגנײא טָאה םזילַאיצַאס ריא סָאװ ,ץנעגילעטניא
 רעדָא .רעטעברַא ןשידי ןיא ןדײי םעד ןופ גנונעקײלרַאּפ יד ,טָאברַאּפ
 -לעטניא עשיטסילַאיצַאס יד ?הביס ןײא תוביס עדײב ןענײז רשפא
 ןוס לײט ַא ןעטעג זיא ,טײקטעדליבעג ריא ףיוא טקוקעג טשינ ,ץנעג
 5 םלוע ןקידמעטַא ץרוק ,ןקידהעש'ייח ןעױר ,ןכעלכעלפרעביוא ןקיבלעז
 סָאװ ,ףיורעד טסוקעג טשינג ,ןדײ םעד ןפ גנונעטרענָא טשינ ריא ןוא
 -רַאּפמוא ןַא ןעװעג זיא ,םויטילַאּפָאמסַאק טימ טצוּפרַאּפ ןעטעג זיא יז

 ."?דנַאטשוצ בר'ברע ןשיגָאלָאכיסּפ ןקיבלעז ןופ טַאטלוזער רעכעלדיימ

 ךיז טגייל סע ,טושּפ ,ךעלכַאז ,רָאלק ץלַא זיא גוצסיוא ןקיזָאד םעד ןיא

 שינעדנעטשרַאפ ןוא ןסיוו סמענייא וצ גָארטײב ַא זיא ןוא לכש ןפיוא טוג

 גנוטכַארטַאב עקיצנייא יד טינ טייו זיא סָאד .ןסעצָארּפ-רוטַארעטיל ןופ

 יד טינ ןיא ;דרע רעד ףיוא סיפ עדייב טימ טייטש סָאװ ,"ןצנעדנעט , יד ןיא

 רעשיטקַאפ ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,"ןצנעדנעט , יד ןיא גנורנײמעגלַארַאפ עקיצנייא

 ןיא רקיע רעד רעבָא .טרעוו ןוויטקעיבָא ןַא טָאה ןוא ןעגנוניישרעד ןופ גנונעקרעד

 טינ זיא סע ןוא ,שרדמ רעד רָאנ ,השעמ יד טינ טרָאפ זיא "ןצנעדנעט,, יד

 תילכת ףיא ?טייקטעוװועליצעגנַאא ןייז ףיוא טקוקעג טינ .רעדנואוו ןייק

 ,טהשעמרַאפ רע .הכלה לעב ןייק טינ ,רעקיטַאמגָאד ןייק טינ ןיקוויר זיא

 .טעג ַא רעטנוא קעװַא ייז טלעטש ,ןסעצָארּפ-רוטַארעטיל טקיטלַאטשעגרַאפ

 ,עירעטסימ רעקיליײה ַא ןופ ןייש יד ןָא ייז םורֲא טדניצ ןוא ,החגשה רעכעל

 -קיװטנַא רעכעלטכישעג רעד וצ תובישח עשיטסילַאוטיר ןימ ַא וצ טיג סָאד

 סָאװ רעבָא .גנאג ריא טריזעדנעגעלרַאפ סָאד :רוטארעטיל רעד ןופ גנול

 ...עטכישעג עשיטקַאפ רעקינייוו ץלַא עירעטסימ ןוא עדנעגעל רעמ

 רעמ ַא ךיז ּרֲאפ טָאה ,"רעלדנַאװרַאפ, רעד ,רעפַאשרעביא רעד ןיקוויר

 ָאד ךיוא תמא .קיטירק רעלעודיווידניא ןופ טיבעג ןפיוא דלעפ רַאבטכורפ

 קרעוװו ַא ןופ גנושטייטסיוא עטקַאזקע ןַא ןבעג וצ טנַאילירב וצ טפָא רע זיא

 לשמל יו ,ןַאמָאר ַא ןופ עלובַאפ יד רעביא טיג רע ןעוו וליּפַא .רעביירש רעדָא

 עלובָאפ יד טמוק ,"ןגעוו עטייוו ףיוא; סווָאטַאנגיא ןופ גנולייצרעדרעביא ןייז

 ,לַאניגירָא ןיא זיא יז יו שרעדנַא לסיב ַא רעדעפ ןייז רעטנוא סיױרַא

 ױזַא טינ ןעמ לי ,ךוב ַא ןגעוו לקיטרַא ןַא סניקוויר קידנענעיילרעביא

 ,לָאמ א ךָאנ ,ןעניקוויר יוװ ךוב סָאד ןענעייל

 סָאװ ,ןעניקוויר ןפורוצנָא קאמשעג ןטוג ןיא ןייז טינ רשפא טעוװ סע

 ןטמיטשַאב א טימ ,עיגָאלַאנימרעט-רוטַארעטיל ענָאיזַאק טנייפ ױזַא טָאה
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 ,זיא תמא רעד .ג"דא טסילַארולּפ : ,טסינַאיסערּפמיא יװ ,ןימרעט-רוטַארעטיל
 רע טגָאמרַאפ דָאטעמ ַא טָאטשנָא ;דָאטעמ ןטמיטשַאב ַא ןופ יירפ זיא רע זַא

 םיא ייב זיא עטסקיטכיװ סָאד .,טפַארק-קורדסיוא ןוא עיזַאטנַאפ ,עיציאוטניא
 רעד .רעדליב ןיא ןייגפיוא ןזָאל םיא יו רעביירש םעד ןלייטרוא ױזַא טינ
 ךרוד ךַאז ַא ןטלַאטשעג ןיא ןעז סָאד ןיא סע .רעשיטעַאּפ ַא זיא גנַאגוצ
 ,טלדנַאהַאב רע סָאװ ,רעביירש םעד ליװ ןיקוויר .ןרָאפַאטעמ ןוא ןשינעכיילגוצ
 -גערטשנָא רעשירעפעש ןייז ןיא ,גנובערטש ןייז ןיא ,קימַאניד ןייז ןיא ןעזרעד
 ךיז טימ לגנַארעג ןשיטַאמַארד ןייז ןיא רעביירש םעד ןרעדליש ןוא ,גנוג

 םעד ןיא ללכב טעז ןיקוויר .רע ןייז וצ םיא ןרעטש סָאװ תוחוכ יד טימ ןוא
 טל ,ןפַאש .סעלַאטַאפ ןוא סעשיגַארט סעפע רעלטסניק םעד ןופ ןפַאש
 ןבָאה ןעמ ףרַאד ןפַאש וצ .גנואוואורּפ עשיגַארט ןוא ערעווש ַא זיא ,ןעניקוויר
 יד טימ ןעמ ןָאקק -- ןיקוויר טגָאז -- "הריתי המשנ; ןוא ,"הריתי המשנ;
 ןעגנערב ,ךיז ןרעטַאמ וצ ,ןעקנערק וצ טיירג ןייז ףרַאד ןעמ .ןעמענ טינ טנעה

 ןענידרַאפ ףרַאד ןעמ, ,"המשנ רעד טימ ןטעברַא ףרַאד ןעמ .ןברק ךָאנ ןברק

 ,"הריתי-המשנ
 ,"ךיז ןרעטַאמ ןוא ןעקנערק ,המשנ רעד טימ ןטעברַאק רעבָא רעסיוא

 רעלטסניק רעד יװ ןיקוויר ךָאנ טעז ,תוחילש ןייז ןריפכרוד ןענָאק וצ ידכ

 רעלטסניק רעד יװ טעז רע .אפוג תוחילש רעד טימ איבנ רעד יװ טפמעק
 ,םיא ןיא טעז רע .עטייו ןוא עטנעָאנ טימ ,גנובעגמוא ןייז טימ ךיז טלגנַאר
 םיא ןענייז סָאװ ,ןסקעלּפמָאק רעטָאפ ןוא רעטומ ,זילַאנַאָאכיסּפ ןופ טסייג ןיא
 ךיז טקידנע סָאװ ףמַאק ַא זיא סע .גנורעטש ַא לָאמַא ןוא הלועּפ וצ לָאמַא
 ,םיא רַאפ טינ ךיז טגרָאז ןעמ ביוא ,רעביירש םעד רַאפ לַאטַאפ סנטסרעמ
 -ָאטַאזינַאגרָאק ןייק טינ םיא טיג ןעמ ביוא ,טינ םיא "טרעטנומ, ןעמ ביוא
 גנורעטנומרעד ןוא גרָאז טימ לָאז ןיקוויר זַא וצרעד טריפ סָאד ."ףליה עשיר
 ןדער טייקרעטיב ןוא קיטייו טימ ןוא ןבעל םייב רעביירש םעד ןיײגכָאנ
 ןיא רעביירש םעד ןיקוויר טלַאה ןבעל םייב ביוא .טיוט ןכָאנ לרוג ןייז ןגעוו

 ,טדערעג וויטַארוגיפ ,ףיוא םיא רע טבייה ,ןשטנעב ןייא ןיא ,ןקיטומרעד ןייא
 רַאפ ןוא ןעז ֹוצ ןעמעלַא רַאפ -- ןברק ןקידלושמוא ןַא יו טיוט ןכָאנ
 טכַארבעגמוא זיא חילש רעקילײה רעד יװַא יװ ,ןגָאז וצ תודע ןעמעלַא

 רַאפרעד .תועשר ןוא טליגכיילג ןופ ץיירק ןפיוא ןרָאװעג טקיציירקעג ,ןרָאװעג
 ,ןטקיצײרקעג ַא ץיירק ןופ ןבײהּפָארַא ןימ ַא ןגָאלָארקענ סניקוויר ןענייז
 רעטשרע ןייז זיא ,רעביירש ַא ןופ טױט ןגעװ טרעה רע ןעװ רַאפרעד ןוא

 ."טעגרהרעד םיא ןבָאה ייז ,יוא, :ףורסיוא
 ןרעּפלַאה בייל השמ ןגעוװ ייסע סניקוויר זיא טרּפ םעד ןיא רעטסומ ַא

 ,1934 ןיא ןענישרעד ,?תונואג בלַאה ֹוצ געוו ןפיוא, ןעמָאנ ןרעטנוא זיא סָאװ

 ןעניקוויר טגנילעג ייסע ןקיזָאד םעד ןיא ."ןקירב, לַאנרושז רעגַאקיש םעד ןיא

 ,ןענימרעט עשיטירק עכעלנייועג יד ןיא ןבייל השמ ןשטייטוצסיוא רָאנ טינ

 "עג וצ רָאסישזער ןוא רעקיטַאמַארד רעטכע ןַא יו ךיוא טזייווַאב רע רָאנ
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 ןריפוצכרוד ,ןטקילפנָאק עשיגַארט סנרעּפלַאה ןריזינעצסניא וצ ןוא ןטלַאטש
 השמ םורַא לקַאטקעּפס ןשיטירק ןצנַאג א סענעצס עקידנּפַאכרַאפ ייר ַא ןיא

 ךיז טָאװ רע רעדייא ךָאנ ,"ןיירַא טיוט ןיא ןלַאפ, ןייז םורַא ןוא ןפַאש סבייל

 עכיירטסייג ללש א רעסיוא טגָאמרַאפ ייסע רעד ."גרַאב-ץיּפש םוצ ןגָארטרעד;

 סָאװ ,"םידעפ עשינָאלָאכיסּפ עניד-ןיד; יד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב עקיניזפיט ןוא

 עלופטרעוו רעייז ךיוא ,"ןבעל ןוא דיל סטעָאּפפ םעד ךיז ןשיווצ ןדניברַאפ

 עשיטירק ןיא ךייר יא לעיצעּפס .ןעגנורעלקפיוא עשיטירק-רוטַארעעטיל ןייר

 ביײל השמ ייב טײקיטלַאטשעג ןופ ןלַאװק:-טּפױה יד; לטיּפַאק סָאד ןלַאטעד

 ןוא ןכעלכַאז ַא רעייז ןוא ,ךיילגרַאפ ַא ךרוד טריפ ןיקוויר ואוו ,"ןרעּפלַאה

 "יאייפ סנרעּפלַאה ןוא ליטס ןשיאיבנ םעד ןשיוװצ ,ךיילגרַאֿפ םענעבעגעגנייא
 ןופ םַאנסױא ןטימ ייסע רעד ."דליב ךָאנ דליב ךיז ןופ ןפרַאװאוצּפָא; טייק

 טייקנטלעז ַא ,קיסעמ-סגנוטייצ וצ לסיב ַא זיא ןושל סָאד ואוו ,ןלעטש עסיוועג

 ןוא ןענעיײל ייסע םעד ףרַאד ןעמ .רעוועדעש ַא תמאב זיא .,ןעניקוויר ייב

 ,טייקלעניגירָא ןוא טייקנייש ערָאג יד ךיז ןיא ןּפַאזוצנייא ידכ ,ןענעיילרעביא

 ןעניפעגסיוא ןָאק סע עמַארד עקידנענַאּפש ַא רַאפ סָאװ ןזיוװַאב ָאד טָאה ןיקוויר

 זיא ,שוח ןשיטירק ןייז ץוח רעכלעוו ,רעקיטירק ַא; טעָאּפ ַא ןופ ןפַאש ןיא

 ."טקניטסניא ןשיטַאמַארד ַא טימ טנּפָאװַאב ךָאנ

 ןברעװרעד םעד ןיא ,ןביירש ןופ טייז רעלעמרָאפ ןייר רעד ןיא ןוליּפַא

 ןוא עשיטַאמַארד סָאד ןיקוויר טעז -- ןעלטימ-קורדסיוא עכעלכַארּפש ךיז

 השמ ןגעוו גָאלָארקענ ןייז ןיא ."ןברק ךָאנ ןברק ךיז ןעגנערב, עקידלרוג

 :ןיקוויר טביירש (1943 ,טסוגיוא-ילוי) *עכָאּפעע רעד ןיא טקורדעג ,ןרידַאנ

 -טרָאװ ןייז ןטעברַאוצפױרַא ןעװעג זיא גנַאג רעטשרע סרידַאנ השמ;

 -טכייל ןיא קידנכיירגרעד ןוא טפול ןופ ןרעוו רעטכייל לָאז רע זיב טַארַאּפָא

 רעמ ץלַא טימ ןעמענוצנָא טכוזעג ךיז רע טָאה ,ךיוה עטסכעה ןייז טייק

 ,ןגָאלש ךיז ןענָאק וצ טייהרעטעדנואוורַאפ וליּפַא ידכ ,טפַארק-ביירט ןוא אשמ

 ?טכַארקעג טָאה רע זיב רעבמָאב ַא ןרעו וצ טמולחעג וליפַא טָאה רע

 ,(.ט .א -- רימ ןופ ןכָארטשעגרעטנוא)

 ןרידוטשוצכרוד, :ןבירשעג ןיקוויר טָאה טיט סרעגניז .י .י ךָאנ ןוא

 -סנבעל טצעל ןייז ךיא םענ .םישדח ןעמונעג טלָאװ ...קרעוו עלַא סרעגניז

 ירד טעמתחרַאפ ןוא טקידנערַאפ טָאה רע סָאװ ,קרעוו-סנבעל סָאד ...קרעוו

 ןיא רע ןעוו ,ראורבעפ ןטנעצ םעד ,קיטשרענָאד ,ירפ רעד ןיא רעגײזַא

 ןוא רעטנוזעג ךעלרעסיוא ןַא ,עקַאטַא-ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג טכירעגמוא

 ?טנַאלַאט ןייז ןופ ילב ןטכער ןיא ,רָאי קיצפופ ןופ רעטלע ןיא ,רעקרַאטש
 ןטכירעגמוא סרעגניז ןופ טסייה סָאד ,"קרעוו-סנבעל, ןטצעל ןקיזָאד םעד ןופ

 "סש טמוק יו .""ןרעגניז ןצנַאג ןפיוא ןָאט קוקא ַא ןיקוויר ?טוואורּפ , ,טיוט

 ,דנַאטשוצ-טנוזעג ַאזַא ןיא ,רעטלע ַאזַא ןיא שטנעמ ַא? -- ןיקוויר טגערפ --
 רשפא טכירעגמוא ,ערעדנַא רַאפ טכירעגמוא ? טשינ ריד טשינ רימ טברַאטש
 ןייז רַאפ ןייז טזומעג סע טָאה טכירעגמוא טינ רעבָא ,ןיזטסואווַאב ןייז רַאפ
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 .טעברַא רעד ןיא ןייז טזומעג ָאד ןבָאה תוביס ערעפיט ,ןייזטסואווַאב-רעטנוא

 טלייטעגוצ טָאה רע יװ ,טיוט ַאזַא וצ ןטיירג טזומעג ךיז רע טָאה ךעלרעניא

 טָאה עגר רעד ןיא8 -- :יזנכשַא ריאמ החמש וצ "יזנכשַא רעדירב, יד ןיא

 טסעפ םיא טלָאװ גנַאװצ רענרעזייא ןַא יװ ,ןצרַאה ןיא םעלק ַא טליפרעד רע
 ,"'טּפַאכעגנָא

 עמיטיגעל יװ קיטסירטעלעב עשיטילַאנַאָאכיסּפ רעמ ךעלריטַאנ זיא סָאד
 סניקוויר רַאפ "רַאּפשנָאא רעקיטיינ ַא רעבָא זיא סע .קיטירק-רוטַארעטיל

 ךיוא ןיוש רע ןָאק טיוט סרעגניז קידנריזיטַאמַארד ."טקניטסניא ןשיטַאמַארד;

 םוצ ןעמוק :ןפַאש ןוא ןבעל סרעגניז ןופ גנושטייטסיוא עשיטַאמַארד ַא ןבעג

 -רעהפיואמוא ןַא ןיא םיא ןיא טלגנַארעג ךיז ןבָאה םיזנכשַא ייווצ , זַא ,ריפסיוא

 טינ טָאה םיא ןיא קידצ רעטקיטשרַאפ רעד לייוו .טקילפנַאק ןשיטַאמַארד ךעל

 סָאװ .םיא רעביא טקרַאטשעג ךיז רע טָאה ,לופ ןסיירוצסױרַא ךיז ןזיוװַאב

 ןופ ףרַאש יד .ףָארטש יד זיא רעברַאה ץלַא ,קידצ רעמ סָאװ ,רעוויטיסנעס

 טלבירדעג ןוא ןבירעג םיא טָאה הריתס יד .ןטינשעג םיא טָאה ךורּפשרעדיװ

 טָאה רע ןוא גנַאװצ ַא ןיא ןרָאװעג טמעלקעגנייא זיא ץרַאה ןייז זיב ---

 ,(גנוכיירטשרעטנוא ןיימ) ."ןברַאטש וצ ןסָאלשַאב

 ױזַא טינ זיא קיטירק ַא סניקוויר זַא ,לָאמַא ךיוא רעבָא טפערט סע

 "גנונעײל-רעטקַארַאכ, ןימ ַא יו ,לרוג סרעטכיד םעד ןופ גנוריזיטַאמַארד ַא

 טפָא טריפ סָאד .יירעפערט ןוא ײרעגָאזרָאװ ןימ ַא ,(גנידיר רעטקערעק)

 טינ ,קינייונסיוא ףיוא יװ ןדער רעביירש ַא ןגעוו לָאז ןיקוויר זַא ,וצרעד

 טימ רימ ןטלַאה ואווק לקיטרַא ןייז זיא ,לשמל ,ַאזַא ,סױרַא קרעװ ענייז ןופ

 -עגפיוא טשרקיערעד זיא סָאװ ,119235 רעבמעווָאנ ,"טפנוקוצ,) "ושָאטַאּפָא .י

 ףיױא טנרעלעג טָאה ושָאטַאּפָא זַא טסייוו ,ןיקוויר ,רע סָאװ ,םעד ףיוא טיוב

 .דימתמ ַא ןוא רענרעל ַא ללכב זיא ןוא ,ןָאינוי רעּפוק ןיא רינעשזניא

 סָאװ לייו .ןטרָאק עטנכייצעג טימ ןליּפש ןימ ַא ןיז ןסיוועג ַא ןיא זיא סָאד

 סושָאטַאּפָא ןיא דָאזיּפע ןקילעפוצ םעד טינ טסייוו ןיקוויר ןעוו ןעוועג טלָאװ

 ? עיפַארגָאיב

 עקידנסיורד וצ ןעמוקנָא טינ רָאג ןיקוויר ךָאד ףרַאד ןתמא רעד ןיא ןוא

 ןיקויר .רעביירש ַא ןופ טלַאטשעג עכעלרעניא סָאד ןעזרעד וצ ףיוא ןטקַאפ

 םיא רַאפ ןוא עטנַאסערעטניא ענייז ןופ ענייא .סעיצּפעצנָאק ענעגייא גונעג טָאה

 -- רעטכיד םייב ?עיזיוו-טסבלעז; רעד ןגעוו זיא ,סעיצּפעצנָאק עטסרַאבטכורפ

 טקיטלַאטשעג ןוא ךיז טרילַאוזיו רעטכיד רעד יװ ןפוא רעד טסייה סָאד

 רעטלייװרעדסיוא ןײלַא םיא ןופ רעדָא ,רעטרעשַאב ןייז טימ םכסה ןיא ךיז

 םעד ןופ ןעגנורעדליש יד .ןבעל ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא עיצקנופ ןוא לָאר

 עמַאס סָאד זיא רעטכיד ןופ טלַאטשעג-רעביוא ןעמילבוס ןוא ןשיזיפַאטעמ ןקיזָאד

 | ,קיטירק סניקוויר ןיא עטסלעניגירָא

 ךיז ןטלַאה סָאװ רעלעטשטפירש ענעי ןופ ,טנַאקַאב יוװ ,רעבָא זיא ןיקוויר

 וצ ףיוא טכייל ױזַא ,שירעדניפרעד ױזַא זיא סָאװ ,ןייז רדג-ץרוּפ ןייא ןיא ןיילַא
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 קנַאדעג-טּפיױה ןייז טפָא טייב רע זַא ,ןעגנַאגוצ ןוא ןטקנוּפדנַאטש ןריזיװָארּפמיא

 ןופ עיציזָאּפמָאק עכעלרעסיוא יד רָאנ טינ טדייל ןופרעד ןוא ןעקנַאדעג-ןבענ ףיוא

 עשיטירק ענייז ןופ טייקכעלטייהניא עכעלרעניא יד ךיוא רָאנ ,יעסע םעד

 טָאה ןיקוויר סָאװ ךיוא זיא ןורסח רעשינכעט ןייר ַא ,סעקיטסירעטקַארַאכ

 -גגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןבירשעג רעביירש ןקיבלעז םעד ןוא םענייא ןגעוו

 ןוא ןענרעּפלַאה בייל השמ ןגעו ןטעברַא יד ןופ םַאנסיױא רעד טימ .,ןטייה

 (טקידנערַאפ ןצנַאגניא טינ ךָאנ בגַא זיא ןעניסעיל ןגעוו טעברַא יד) ןעניסעיל

 ןגעו ןטעברַא עטצנַאגרַאפ ןוא עשיטַאמעטסיס ןייק ןבעגעג טינ ךָאנ רֶע טָאה

 טייזעצ וצרעד ךָאנ ןענייז ןטנעמגַארפ יד ןוא ,ןטנעמגַארפ רָאנ רדסכ .רעביירש

 ןגעוו וליפַא .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ םימי ןביז עלַא רעביא טײרּפשעצ ןוא

 ,טעברַא עוויטיניפעד ןייק ,עטקידנערַאפ ןייק טינ ךָאנ ןיקוויר טָאה ןקיווייל .ה

 .ןעלקיטרַא רועיש ַא ןָא ןקיווייל ןגעוו טָאה רע שטָאכ

 עינ ענייז ןוא קיוייל; טעברַא יד זיא לַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא

 םעד ןיא ףךעלריטַאנ טינ ןלעפ סע .(1937 ,טסוגױא ,"טפנוקוצ,) ,"רעדיל

 עטסנעגרָאברַאפ עמַאס יד ןיא ןקילבנײרַא עקילַארטש שממ סניקוויר יעסע

 סָאװ ,רעלעפ ןסיורג ןייא ןעגנַאגַאב רעבָא זיא רע .ןפַאש סקיווייל ןופ ןעלקניוו

 סָאװ קימעלַָאּפ יד .ןָאט ןשימעלָאּפ ַא ףיוא טלעטשעגנָא יעסע םעד טָאה רע

 רעדיל יד ןיא זַא ןבָאה ןליוו; סָאװ יד ןגעק יעסע םעד ןיא טריפ ןיקוויד

 עטקיטכערַאב ַא רשפא זיא "קיווייל רעדנַא ןַא רָאג ןזיװַאב ךיז טָאה ןדע ןג ןופ

 זַא ,ןלעװ טינ לָאז ןיקוויר סָאװרַאפ לכש ןפיוא ךיז טגייל סע .עטכערעג ַא ןוא

 ןוא ןקיטכיל םעד קידנלעטשסױרַא ,סקיווייל ייווצ יד ןריטסַארטנָאק, לָאז ןעמ

 זיא סע ."לָאמַא ןופ ןשיטסיחישמ ןוא יןלעקנוט' ןגעק טנייה ןופ ןמיטניא םעד

 ןייק זיא טנייה ןופ קיווייל, זַא ,ןיקוויר טוט סָאד יװ ,ןענָאטַאב וצ שיגָאל ךיוא

 ןופ רעדיל יד ןיא תולעמ יד זַא ןוא לָאמַא ןופ ןקיווייל וצ טינ טסַארנָאק םוש

 -עגנָא ןענייז רָאנ ,שדוקה חור ןופ הנתמ עכעלצולּפ ןייק טינ ןענייז 'ןדע ןג/

 ןופ רעבָא גנוניימ יד ."רעדיל עשיטסיחישמ עלעקנוט ענעי ןיא ןרָאװעג טלמַאז

 רעדיל עיינ סקיווייל, זַא ,ייז ןגעק טריזימעלָאּפ ןיקוויר סָאװ ,רעקיטירק יד
 ףיוא טיובעג טינ זיא ,"רעטקיאורַאב ,רעליטש ,רערעטיול ,רעמערַאװ ענייז
 ןבָאה סָאװ ,טפַאשנגײא עשירעלטסניק יד ףיוא רָאנ ,ןשינעטכַארטסױא ןייק
 ןבָאה יאדװַא ןוא יאדוװַא ןוא ,"רעדיל עיינ, יד ןיא ןליפ טזָאלעג שוריפב ךיז
 -רעירפ סקיווייל ןופ טרעוװ יד ןרענימ וצ טַאהעג ןעניזניא טינ רעקיטירק ענעי
 ןייק רָאג "טייקרעטיול, סקיווייל ןכיירטשרעטנוא רעייז זיא ךיוא .רעדיל עקיד
 רעבירעד טכַאמ סע .רעדיל עקידרעירפ סקיווייל טינ ןלעפעג יז זַא ,טינ היאר
 רַאפ יוװ ןקיווייל רַאפ ױזַא טינ ןייא ןיקווירד ךיז טלעטש ָאד זַא קורדנייא םעד
 טרעטש סָאװ ,טרַאזַא ןשימעלָאּפ ןקיטיונמוא ןַא ןיא ןיירַא םיא טריפ סָאד .ךיז

 ענייז ןופ גנולכהכס'רַאפ ערערָאלק רעד ןוא יעסע םעד ןופ גנומערופסיוא רעד
 ןקיווייל ןגעוו עיצעּפעצנָאק ןייז זיולב זַא ,ןײטשַאב סָאד ,ןקיווייל ןגעוו ןעקנַאדעג
 "שיטסיחישמ, ַא קידנעטש ןזיא דיל סקיווייל זַא ןוא עקיטכיר קיצנייא יד זיא
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 זיא ייז טימ סָאװ ,רעדיל ענלעצנייא ןופ ןעגנוצַאשּפָא וצ טפָא םיא טריפ ,דיל
 סָאװ ,(* "ןעלמיה ענעפָא; דיל סָאד רע טנכיײצַאב ױזַא .ןייז וצ םיכסמ רעווש
 | ,דיל שיטסיחישמ ַא יו ,דיל-עביל ַא רעכיג קורדנייא ןיימ טיול זיִא

 עד רוט ַא תמאב םטיר ןופ טרּפ ןיא בגַא זיא סָאװ ,אפוג דיל סָאד רעבָא

 יא ןַא זיא סָאד .ןפוא ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא ןיקוויר טריזירעטקַארַאכ ,סרָאפ

 ןופ םטיר ןטימ "ןעמעטָאטימ, רע ןעק לי ןיקוויר ןעוו זַא זייווַאב רעקירעב
 -נָא ןעוו .עידָאלעמ ןוא גנַאלק ןייז טימ ןעגנילקטימ ןוא ןעגניזטימ ןוא דיל ַא
 ,םיא ףיוא ןקריוו לָאז קרעוו סָאד זַא רע טזָאל ,קרעוו ןפיוא ןקריוו ןלעװ טָאטש
 -גרעק רעייז ןטייהלעצנייא עשירעלטסניק עגונב ןעגנוגָאזסױרַא סניקוויר ןענייז
 ןיא ,הרוש ַא רעדָא דיל ַא ?טײטשרַאפ, רע סָאװ טינ .עכעלפערט ןוא עקיד
 ןיא רָאנ ,ןטעָאּפ ןשיווצ טצונַאב טרעוו ?ןייטשרַאפ, טרָאװ סָאד יוװ ןעניז םעד
 דוס ןשירעלטסניק ןוא ךות םוצ ןעוועטנורגרעד ךיז ןָאק רע סָאװ ןעניז םעד
 ךיז לָאז סע זַא ,ןפוא ןַא ףיוא ןריזירעטקַארַאכ דיל ַא טפָא ןָאק רע .דיל ַא ןופ
 טסייוו ןוא דיל סָאד ןפַאשעג ןעמַאזוצ רעטכיד ןטימ טָאה רע זַא ,ןטכוד ןבייהנָא
 ַא ןיא טייקיאעפ יד ייברעד טציזַאב רע .,ןשינעגרָאברַאפ עלַא ןופ רעבירעד
 וצ ןעמָאנ ַא יו סנטסרעמ םיא טניד סָאװ ,ךורּפש ןקידתיצמת ןוא ןכעלדליב

 "וט רעדָא םעד ןיא עשיטסירעטקַארַאכ עמַאס סָאד ןבעגוצרעביא ,ןעייסע ענייז
 עצרַאװש; יד ,ןװָאטַאנגיא ןגעוו "רדנ רענעדלָאג רעד, .רעלטסניק ַא ןופ גנוא
 רָאּפ ַא זױלב ןענָאמרעד וצ ,"ןּפַאטע ףיוא קיווייל, ,ןענָאליד ןגעוו "עסעמ

 .רעלטסניק ןוא קרעוו רַאפ ןפַאשעג טָאה ןיקוויר סָאװ ןעגנונעכיײצַאב

 ןדער ןוא ןענעקרעד שיטסינָאיסערּפמיא וויטיאוטניא רע ןָאק רָאנ טינ ןוא
 -ירק רעפרַאש ןייז ןופ ןריפ יירפ לָאמַא ךיז טזָאל ןיקוויר ןעוו .קרעוו ַא ןגעוו
 עכעלנייוועגרעסיוא סױרַא רע טזייוו ,טעטיליביסנעס ןוא ץנעגילעטניא רעשיט
 ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל ןופ קינכעט ןוא םרָאפ יד ןריזילַאנַא םייב תופירח
 יז ,"ןטימניא תישארב;? סיקצול .ַא ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז ןענייז ליּפשייב ַא

 סיקצול ןגעוו ןעגנורעלקפיוא עשיטילַאנַא עכעלרעדנואוו טימ ללש ַא ןגָאמרַאפ

 ,ןיקוויר טזייוו ןעגנוקרעמַאב עקיזָאד יד ןיא .דיל ַא "ןכַאמ, ןוא ןפַאש ןופ ןפוא

 ,קרעװ ַא ןופ טרעװ ןוא טסייג םענײמעגלַא םעד רָאנ טינ טייטשרַאפ רע זַא

 ןטערקעס-ךעצ ןוא תויתוא ענבירד יד ןיא רעדַאנַאפ טוג ךיז טביילק רע זַא רָאנ

 .ךַאפ ןשירעטכיד ןופ

 ,טּפוטשרַאפ ןוא רבוג רעבָא זיא תילכת-לעב רעד ,טסיחישמ רעד ןיקוויר

 עשיטירק ַא .םיא ןיא רעקיטירק םעד טניישרַאפ ןייז לָאז רעדָא טלקנוטרַאפ

 ,"םזיחישמ יינ; ןיא טנעמירעּפסקע ןַא ףוס-לכ-ףוס םיא רַאפ זיא טעברַא

 ןטצעל ןיא רעבירעד זדנוא טלעטש רע ןוא .עיּפָאסָאעט ןיא עיסרוקסקע ןַא

 "דנַאהַאב רעשיטירק ןייז ןופ טקעיבָא םעד וצ גנואיצַאב רענרעדָאמ ַא ןיא לכה-ךט

 ףיוא דיירפ ַא ןוא טייקנייש ןופ ךַאז ַא; -- קרעוװ טסנוק ַא וצ יו טינ : גנול

 ,460 .ז ,רעדיל ,קיװייל .ה ןופ קרעװ עלַא (*
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 סָאװ ,טקידנערַאפ ןוא טמערופעגסיוא זיא סָאװ סעּפע וצ יװ טינ --- ,"קיבייא
 רעשיכיסּפ ןופ גנורירטנעצנָאק רעקידלַאװעג א וצ יוװ רָאנ ,טורַאב ןוא טור
 וצ ןוא ןעווענימוצרעטנוא זדנוא גנוגנערטשנָא רעשילַארָאמ ַא וצ יו ,עיגרענע
 רעד ןייז ךיוא ליו רע ,רעקיטירק ַא ןייז וצ קינייו זיא םיא ,ןרידָאלּפסקע
 ןלָאז ישזער ןייז ןוא ןעגנוזייוונָא ענייז טיול סָאװ רָאסישזער רעד ,טנעגיריד
 ןקיסַאּפ םעד רע טכוז קרעװ ןשידיי ןדעי ןיא .ןליּפש ןוא ןרימירג ךיז רעטכיד
 רע טדיינש ,ןטיירג ןייק טינ םיא טניפעג רע ןעוו ןוא ישזער ןייז רַאפ טסקעט
 ,טכוז רע סָאװ ןגירקוצסורַא םעד ןופ ידכ ,סע טסעמלַאּפ ,קרעוו סָאד

 א

 רעדָא ,רעקיטירק רעד ןיקוויר --- ןביילברַאפ רוטַארעטיל רעד ןיא טעװ סָאװ
 ,רעשטייטסיוא רעד ,רָאסישזער רעד רעדָא ,רעקיטילַאנַא רעד ,תפומ לעב רעד

 -ינ ןיא רעריטנעמירעּפסקע רעד ,"רעפאש-רעביא ןוא רעביוא; רעד רעדָא
 ?קרעװ ןוא רעטכיד ןופ רעבעג-ןעמָאנ רעוויטיניגַאמיא רעד רעדָא ,םזיחישמ

 ,לציּפש ַא ןָאטּפָא ןעניקוויר לָאז שטכישעג יד זַא ,ךעלגעמ ךעליירג זיא סע

 ,ןענעייל סעּפע ללכב ןלעוװ ייז ביוא ,ןענעייל םיא ןלָאז תורוד עקיטפנוקוצ יד זַא

 רַאפ טינ ,טנַאלַאט ןשירעלעטשטפירש ןייז רַאפ רָאנ ,"תילכת, ןייז רַאפ טינ
 ןוא טצירקעג ייז טָאה רע יװ ןפוא םעד רַאפ רָאנ ,ןטָאבעג ןוא ןגָאזרַאפ יד
 ןוא ןעניקוויר טימ ןָאט ןלעװ תורוד עקיטפנוקוצ יד רעבָא סָאװ .טצירקעגסיוא
 ןייא ןיא ןעניקוויר טימ ןבעל סָאװ רעבָא זדנוא רַאפ ,ךַאז רעייז זיא קרעוו ענייז
 רעד ןופ רעשטייטסיוא רעלעניגירַא ןוא רעטריטלַאזקע רעד רע זיא ,טייצ

 ינעשז ןזעיגילער, םעד ןיא ןימאמ רעטרעטסײגַאב רעד ,הריתי המשנ רעשידיי
 רַאפ ןטלַאטשעג שטנעמ-טָאג ןפַאש וצ ןדיי ןופ חוכ םעד ןיא ,קלָאפ ןשידיי ןופ
 .סיוא רעטולָאסבַא ןוא רעכעלדנע ריא רַאפ ןוא טייהשטנעמ רעצנַאג רעד
 ,"גנוזייל

 רַאפ סָאװ ,ןזײװַאב טשרע טעװ ,ןטפירש עטסעב ענייז ןופ בײלקּפָא ןַא
 ענייז טימ זיא ןעמ ןעוו וליפַא ,זיא ןיקוויר חוכ רעקידנגערנָא ןוא רעסיורג ַא
 -ערעטניא רעכעלרעדנואוו ַא רַאפ סָאװ ןוא ,םיכסמ טינ ןריפסיוא ןוא תוחנה
 ןופ זיא רע ?רעלדנַאװרַאפ, ןוא רעשטייטסיוא רעקידנריגירטניא ןוא רעטנַאס
 ךיז ןגייל סעיצַאלוקעּפס ענייז עלַא טינ ןעוו וליּפַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ,לכש ןפיוא טַאלג ןוא טכייל

)1944( 

 "קםיטירק, סגרעבנייטש חנ

 -ַאב סניקוויר .ב גרעבנייטש .נ טמענ "קיטירק. ךוב ןייז וצ ָאטָאמ ַא רַאפ
 ,רַאה ַא זיא רע .ןטעָאּפ ייב תרשמ ןייק טינ זיא רעקיטירק ַא; זַא ,גנוטּפיױה
 סָאװ ,טעָאּפ תניחבב ןיילַא זיא רע ,גײצליּפש ַא רַאפ םיא ןעניד ןטעָאּפ סָאװ
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 טעָאּפ ןדעי ןופ .לַאירעטַאמ ןייז ןענייז ייז .ןטעָאּפ ףיוא עיזעָאּפ ןטיברַאפ טָאה

 -רָאפ רעייז רָאנ ,רע זיא רעפיולכָאנ רעייז טינ ןוא .ןכַאמ דיל ַא ךיז רע ליוו

 לָאז סע .סעיזוליא טימ ףױרַא-גרַאב געוו רעייז טרעטסַאלפ רע ,רעפיולסיוא

 יז ןופ לָאז ,רעריפ ףױרַא-גרַאב רעד ,רע ידכ ,ןגייטש סָאד ןייז רעטכייל ייז

 ..."ןבָאה האנה

 ןשיטירק סגרעבנייטש .נ ןופ קיטש ַא ןענייז סניקוויר רעטרעוו עקיזָאד יד

 רעבָא .ןימַאמ ינַא רעצלָאטש ַא זיא סע .רעטרעוו ענייש ןענייז סע .ןימַאמ ינַא

 יו לקנוט רעכיג ייז ןכַאמ ,ןייז טינ ןלָאז רעטרעוו יד שירענָאיזיװ יוװ ,ןייש יוװ

 ,געוו ןכיילג ןופ ןריפּפָארַא רעקיטירק ןגנוי א ייז ןענָאק רעכיג ןוא ,קיטכיל

 תניחבב; םעד ןיא רַאפעג ַא טרעיול סע ."גרַאב ןפיוא ןריפפיורַאק רעדייא

 רעגיזָאד רעד זַא ,רַאפעג ַא ,סָאמ עשיטירק עדעי ןרילרַאפ ןופ רַאפעג ַא ,?טעָאּפ

 ,"רעפיולסיוארָאפ, ַא ןייז וצ סעזומ יד ןופ טמיטשַאב זיא סָאװ ?טעָאּפ תניחבב;

 רעד טימ טקַאטנָאק ןדעי ןרילרַאפ ללכב ןוא ןפיולרַאפ טייוו-וצ טינ לָאמַא לָאז
 ןופ ןעמיור עכיוה יד ןיא גנורעצסיוא ןופ ןייגסיוא טושּפ ןוא ,רוטַארעטיל

 ,"ךיזניא , רעטולָאסבַא רַאפעג ַא זיא ןטעָאּפ רַאפ וליפַא ביוא לייוו ."ףיורַא-גרַאב;

 רע סַאװ טזיא שטנעמ; רעד ןוא ,רעקיטירק ַא רַאפ לייטרוא-טיוט ַא סָאד זיא

 םעד ןעמיטשַאב תומולח עצלָאטש ןוא ןשינעדערנייא ענייש יד טינ ,"טסיא

 טקיטפעשַאב יז ןכלעוו טימ ,ןינע םצע רעד רָאנ ,קיטירק רעד ןופ רעטקַארַאכ

 יװ םעד ןופ ּפָא טגנעה ,טכעלש רעדָא טוג ןייז טעו קיטירק יד יצ ןוא .ךיז

 ןוא ךיז טקיטפעשַאב יז ןכלעוו טימ ,ןינע םעד טמענַאב יז שינַאגרָא יו ,ףיט

 ןיא -- גנומענַאב רעקיזָאד רעד ןופ טייקפיט רעד טביילב יז יירטעג יװ

 טינ רָאג ןעמ ףרַאד םעד וצ ןוא .קורדסוא ןופ טנעמָאמ ןיא ,טנעמָאמ ןטצעל

 עטוג ןוא .רעקיטירק תניחבב ןייז וצ גונעגרעביא זיא סע ,טעָאּפ תניחבב ןייז

 רעד זיא יז סָאװ ,ןײלַא רַאפרעד זיולב ןיוש שירעפעש קידנעטש זיא קיטירק
 ,םזינַאגרָא ןקידעבעל ןיא סעצָארּפ ןקידעבעל ַא ןופ טַאטלוזער

 טעָאּפ תניחבב רעקיטירק יד ןופ ךס ַא סָאװ ךיוא זיא קילגמוא רעד

 וצ טָאטשנָא .עװַאּפ ַא ןרעוו טלָאװעג טָאה סָאװ ,ָארק רעד וצ ןכילגעג ןענייז

 טשרעביל ליפ ןיוש זיא סע .ןרעדעפ עשיטעָאּפ ןיא ךיז ייז ןצוּפ ,רעקיטירק ןייז

 ןסיוועג ַא ןופ קיטירק יד רעדייא ,ןיבמ ַא טַאלג ןופ תוניבמ עליוה ןענעייל וצ

 ענעדלָאג ןימ ַא טסנוק רעד ןופ טכַאמעג ךיז טָאה סָאװ ,רעקיטירק-?טעָאּפ

 ענעבירטרעביא טימ ץנַאט-רעגניפ עקניּפש ַא טצנַאט רע ןעמעוו םורַא ,בלַאק

 ײלרעלַא יד ןופ ןצרַאה םוצ שממ טגָאלש סע .רעפייא ןטשרמולכ ןופ תויועה
 גרעבנייטש ךיוא ךָאד טסייו ןוא .רעקיטירק עקיזָאד יד ייב ?ןטײקשיטעָאּפ"

 ןעועג טלָאװ סע ןוא ,"טנַאלַאט רעדנוזַאב ַא רָאג, זיא קיטירק זַא ,ןגָאז וצ

 .טנַאלַאט ןרעדנוזַאב ריא ןופ ןצינערג יד ןיא ךיז טלַאה קיטירק יד ןעוו טוג

 עדנבעווש ,ךעלכייט ןיא סיוא ךיז ןקירד סָאװ ,"ןטייקשירעפעש, עלַא יד טָא

 ןינע םצע םעד ןופ ןעגנוגױנּפָא עלַא יד ןוא ךעל'הצילמ עקניסיז ,ךעלדנעקלָאװ

 -עטעָאּפ עקיליב יו רעמ טינ ןענייז ץכעסיגסיוא רעשיריל רעכעלנעזרעּפ בילוצ
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 רעדנַא ןַא רָאג ןופ ןייז ףרַאד ןוא זיא רעקיטירק ַא ןופ טייקשירעפעש יד .ייר

 .קוקסיוא רעדנַא ןַא רָאג טימ ןוא קעווצ רעדנַא ןַא רָאג בילוצ ,רעטקַארַאכ

 -פערט ,עכעלכַאז רָאנ ,עיזעָאּפ רעד ייב עטגרָאבעגסיױא ,ןעגנוצוּפַאב ןייק טינ

 גנַאג םעד ןײטשרַאפ ןייז ןופ ,תוניבמ סרעקיטירק םעד ןופ ןעגנודנירגַאב עכעל

 םענעגייא ןייז ןופ ,הפוקת רעשירַארעטיל רעסיוועג ַא ןופ גנולקיװטנַא יד ןוא

 ,טייקכעלגנירדכרוד ןייז קורדסיוא ןבעג ןענָאק ןופ ,טייקפייר רעשיטעטסע דַארג

 -עטַאּפ רעשלַאפ טימ םינּפ לא םינּפ טמוק רע ןעוו גנוגעדפיוא ןוא ןױָאצ ןייז

 ערעדנַא ןוא עיגָאגַאמעד רעשיטסיליטס ,שינעצָאלג-ןגיוא רעשירענגיל ,טייקשיט

 .ןתועשר עשירעלטסניק

 ,טקַאפ ַא ךָאד זיא סע ?ןגיטרעפטכער רעקיטירק ַא ךיז ףרַאד סָאװ ןיא

 ,גנואיצַאב עפיט ַאזַא טשינ ןטעָאּפ ןבָאה ,עיזעָאּפ ךָאנ ,ךַאז םוש ןייק וצ זַא

 ,קיטירק טימ ןטסרעמ םַא ןטעָאּפ ךיז ןריסערעטניא עיזעָאּפ ךָאנ .קיטירק וצ יו

 קיטולב זיא טעָאּפ רעדעי ןוא .רעקטירק ַא ךיוא שיטקַאפ זיא טעָאּפ רעדעי לייוו

 ךָאנ ,רענייק ןוא .טסנוק ןייז ןגעוו ןוא ךיז ןגעוו ןסיוו וצ טריסערעטניארַאפ

 ,רעקיטירק רעד יװ ,ןגָאז טינ םעד ןגעוו ליפ ױזַא םיא ןָאק ,םיא

 ןיא , וייורעכעלקילג "ךיז טרעטנָאלּפרַאפא רע ןעוו ,גרעבנייטש ךיוא ןוא

 -ירק רעד; :זַא ,ןגָאז וצ טָאה ,"טעָאּפ תניחבב; ןגעוו טסעגרַאפ ןוא ?תועט ַא

 ןעז ךיז ןעק רעלטסניק רעד ןכלעוו ןיא ,זָאלג לָאטשירק סָאד זיא רעקיט

 ןעק ןילַא רעלטסניק רעד ...רערעלק ךיז ןיא ןרעו םעד ךרוד ןוא ,וויטקעיבָא

 טינ ןעק יורפ ענייש ַא יו טקנוּפ ,ןפַאש םענעגייא ןייז ףיוא ןיבמ ןייק ןייז טינ

 ריא ףיוא קיניטסואוַאב טשרע טרעוו יז .טייקנייש ריא ףיוא ןיבמ ןייק ןייז

 רעטכיר ןייק ןייז טינ ןעק שטנעמ ןייק . . . ריא סָאד טגָאז ןַאמ ַא ןעוו ,טייקנייש

 .זיא רע -- טכעלש טינ ןוא טוג טינ שטנעמ ַא זיא ךיז ייב ,ןילַא ךיז רעביא

 ערעדנַא יד ...ערעדנַא ךרוד ןעמ טרעוו סואימ ןוא ןייש ,טכעלש ןוא טוג

 זיא רעלטסניק םעד רַאפ לגיּפש רעד -- !זדנוא רַאפ ןעלגיּפש ןרעו ןשטנעמ
 ."רעקיטירק רעד

 שרעדנַא טינ ןליוו סָאװ ,רעקיטירק יד ןגָארטרַאפ טינ רעבָא ןענָאק ןטעָאּפ

 לייו ,טײקשיטיזַארַאּפ תמאב ןיוש זיא סָאד .ןובשח רעייז ףיוא ןריציזומ יו

 ךיז ןזומ ייז זַא ,רעטעג עשיּפמילֶא ענױזַא רַאפ רעקיטירק יד סע ןענייז סָאװ

 ןוא "דיל רעייז ןעגניזסיוא, עיזעָאּפ ןופ רָאנ -- רַאטקענ טימ רָאנ אקוד ןזייּפש

 ....גנופַאש רעייז ןפַאש ןטקַאפ עשידרע ,עיור ,עטרַאה ןופ ,טעָאּפ רעד יװ טינ

 ַא ןופ עמרָאפ יד קיטירק ךוב ןייז רַאפ גרעבנייטש .נ טָאה ןבילקעגסיוא

 ןענַאטַאלּפ ןופ טעה-טעה ףירב-סוחי ןגנַאל ַא טימ עמרָאפ עלעבָאנ ַא .גָאלַאיד

 ןטסקרַאטשמַא ליוו גרעבנייטש ,טנייש סע יװ ,ןעמעוו ןיא ,ןדליַאװ רַאקסָא זיב

 םיכסמ רימ טימ טעװ גרעבנייטש זַא ףָאה ךיא ןוא ,רעבָא ןיימ ךיא .ןטָארעג ןייז

 ...טעָאּפ תניחבב ןייז ןלעװ וצ זיולב גונעג טינ זיא גָאלַאיד ַא וצ זַא ,ןייז
 טצונַאב טינ לָאז גָאלַאיז ַא סָאװ בילוצ ןוא ואוו ןוא ,גָאלַאיד ַא זיא סע

 טפַארק עשיטַאמַארד ןבָאה זומ !;ןַאטנָאּפס ,ךעלריטַאנ ןייז רע זומ ,ןרעוו
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 טימ ךיז טצונַאב גרעבנייטש זַא ךָאנ טסעומש רעװ .גנוגייצרעביא ןוא
 ןפַאש ,ערעפסָאמטַא ןפַאש סיואכרוד ליו ,?טעָאּפ תניחבב: גָאלַאיד
 ַא טימ ,ןצנַארַאמ טימ ,ןייװ טימ ךורעגליואוו ןפַאש .גנומיטש עשיטעָאּפ
 -עג גָאלַאיד רעד טָאה ,ױזַא לייוו ןוא .(עמַאד עלעניגירָא ךעלקערש ַא) עמַאד
 טינ ביוא ,ןבָאה טפרַאדעג ןבָאה רעמענלײטנַא יד .גָאלַאיד רעמ ןייז טפרַאד
 רעדָא קידװעליּפש .םיטש ענעגייא ןַא םינּפ-לכ-לע שטָאכ זיא ,םינּפ ןגייא ןייק

 "עג רעדעי .רעשיטַאמַארד ןייז טפרַאדעג טָאה גָאלַאיד רעד ,קידװעליּפש-טינ
 ךיז ןטייוצ ןטימ סנייא ןשינעעשעג יד .שינעעשעג ַא -- ץאז רעדעי ,קנַאד
 ןגעוװַאב עטייווצ סָאד סנייא ,ךעלדער:רעגייז ןופ ךעלדנייצ יד יװ ןוא ןסילש

 יד טָא ךרוד ךיז ןבָאה ,ןעעדיא יד ,ןדלעה יד ןוא ,ןקורסױרַא עטייווצ'ס סנייא
 סקַאמילק רעייז ןכיירג ,ןגייטש ,ןקעלּפטנַא ,ןעלקיװטנַא טפרַאדעג ןשינעעשעג

 ,קנַאדעג ןופ ףמַאק --- ףמַאק ןעוועג סָאד טלָאװ ןַאד .גנוזייל רעייז ךעלדנע ןוא
 רעזעל םעד ןטלַאה טנעקעג ןוא דנענַאּפש ןעוועג טלָאװ סע .טרָאװ ןופ ףמַאק
 ,טריסערעטניארַאפ

 ַא ןופ עיזוליא יד ןפַאש וצ ןגרעבנייטש טגנילעג ןטלעז רָאג ,ןטלעז זיולב
 יד ןופ טייקכעלנעזרעּפ יד רימ ןליפרעד ואוו-טינ-ואוו זיולב ןוא .גָאלַאיד
 םעד טימ תומכח עכעלקערש עלַא ןדער סָאװ םימכח עכיילג עלַא ,רעמענלײטנַא
 ןגעוו ,טיוט ןגעו ןדער .עיצַאנָאטניא רעקיבלעז רעד טימ ןוא םעטָא ןקיבלעז
 רָאג ,עכיוה רָאג עכעלנע ןוא גנוטפעהַאב ,טייקיבייא ןגעוו ,ןעיורפ ןגעוו ,עביל
 טלָאװ ,ןעיורפ ןגעוו ןטייהזייוו יד סרעדנוזַאב ,םעד ןופ ךס ַא ןוא ,םינינע עפיט
 ןיא ךיז ןקורד סָאװ ,ןענַאמָאר טרָאס ןסיוועג ַא ןיא טסַאּפעג ךעליירג ךיז
 עלייוו ַא רַאפ ךיז ןשיווצ ןריפ ןדלעה יד ןעוו ,ןעגנוטייצ עכעלגעט ערעזדנוא
 | .ךערּפשעג ןטנעגילעטניא ןַא

 -יטנעס עלעבָאנ ,ןליפעג ךס ַא ןצרַאה ןייז ןיא טגָארט גרעבנייטש ,תמא
 ליו רעבירעד ןוא "שטנעמ רעטוג ַא זיולב, ןייז וצ זיא לַאעדיא ןייז ,ןטעמ

 רערעסעב ַא;? וצ ןייגרעד ליוו ; ךעלשטנעמ-טוג ,ךייוו-שיריל ןייז סיואכרוד רע

 ץלַא סָאד רעבָא ."טיוט ןופ שינעדנעטשרַאפ רעפיט ַא ךרוד ןבעל םוצ גנואיצַאב

 -יא ,טנַאסערעטניא ,ינ ,ןבירשעגנָא טוג טרעװ סע ןעוו ,טוג ןעוועג טלָאװ

 ,ןבירשעגנָא טָאה גרעבנייטש סָאװ םעד ןופ לייט עטסערג יד רעבָא ,דנגייצרעב

 ץלַא ןענייז סע .דנגייצרעביא טינ אליממ ןוא טנַאסערעטניא טינ ,יינ טינ זיא

 תומכח : ןגָאז וצ ױזַא ,עיסנעּפ ףיוא תומכח ; ןמז רבוע ןיוש ןענייז סָאװ ,תומכח

 ןגָאזרעביא ייז זומ ןעמ רָאנ --- ןגָאז טינ גָאט-וצ-טנייה ןיוש ןעק ןעמ סָאװ

 ."דייר ענעגיוושעג; ענייז ןרעה גרעבנייטש טזָאל ,טסיזמוא תמאב ,טסיזמוא

 -פעהַאב ,טייקיבייא ,עביל ןוא טיוט ןגעוו סעיּפָאזָאליפ עלַא יד ,ךעלקריוו ןוא

 ןייז טפרַאדַאב ןיוש ןטלָאװ ,סױרַא טגניירב גרעבנייטש סָאװ ,װ .ז .א גנוט

 לָאז ָאט ,ןעײרפַאב טינ ייז ןופ ךיז ןָאק רענייא ביוא ןוא ."דייר ענעגיוושעג:;

 יד ןיא ןרעה טינ רעבָא ,ןליפ ןזָאל ךיז ןופ ,לָאר ענעדײשַאב יד ןבעג ייז רע

 ןוא ,גרעבנייטש טדער דייר ענעגיוושעג יד טָא ןגעוו אקוד ןוא .דייר עטדערעג
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 רע טזָאלרַאפ ליפוצ ןיוש ., ,. , קילײװגנַאל .ןוא ,טכייל ןוא ,גנַאל ןוא ךס ַא טדער
 זַא ,ןגָאלַאיד יד ןופ םענייא ןיא סױרַא טגָאז רע סָאװ ,םזירָאפַא םעד ףיוא ךיז
 ...?טעטילַאניגירָא ןַא וצ .ףיז ןעמ טדעררעד קידנעלּפַאלּפ יירפ,

 ךס ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס .ָאד ךיז טלדנַאה טײקלעניגירָא ןגעוו טינ רעבָא
 ,טנַאּפשעג ןטלַאה .טריסערעטניארַאפ ןטלַאה ןענָאק ןגעוו -- ךַאז רעדעטושּפ ַא
 ,טציזַאב גרעבנייטש סָאװ ,חכ ןשירעביירש דַארג םעד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע
 גנוצ ןייז םיא טַאררַאפ ,םינינע עכיוה עלַא יד טריטוקסיד גרעבנייטש ןעוו ןוא
 וצ זדנוא טינ ךיז טעימ גרעבנייטש לפיוו ןוא .ןעּפ ןייז םיא טַאררַאפ סע ןוא
 ןופ ןייב ןוא שיילפ ןייז ןופ שיילפ ןענייז ןעמעלבָארּפ עלַא יד זַא ,ןליפ וצ ןבעג
 ןייז רעבירַא טייוו ןגייטש ןעמעלבָארּפ עלַא יד זַא ,ךָאד רימ ןליפ --- ןייב יז

 | | ,הגשה

 רעטושּפ ןגעוו ןוא טסייג ןיא ןדער טמעג) גרעבנייטש ןעוו ,ןַאד זיולב
 רעקידנעמוק רעד ןופ טסנוק רעיינ; רעד ןגעוו ןוא טסייג ןיא טינ ןוא קיטירק
 -עטניא ךס ַא ,ךס ַא רע טרעוו ---"ןבעל .ןצנַאג ןרעביא קיטירק רעד ---קיטירק
 רעק רע זַא ,טליפ'מ .עגונ םיא זיא סָאװ ןינע ןַא זיא'ס זַא טליפ ןעמ .רעטנַאסער
 זַא טליפ ןעמ ,ןייז ןייז ןופ רקיע רעד זיא ןינע רעד -- ןָא ןינע םעד טימ ךיז
 רָאנ טינ .טלמַאזעגנָא תמא ןַא ףיוא ןינע םעד ןגעוו םיא ייב ךיז טָאה סעּפע
 ךיז רע ליוו סעּפע ,טעזימ ..םיא ןגעוו ךיוא טכַארט רע רָאנ ,םיא ןגעוו רע טדער
 -סיוא יד טינ ןענייז ָאד ךיוא ,ןבעגּפָא ןובשח ַא םענעי ןיא ךיז ליוו ,ןכַאמ רָאלק
 וצ קיאייפ רע ןיא ,טדער רע תעשב .סָאװ זיא קיטכיוו .קיטכיוו ןעגנוריפ
 ,רעכעלפערט זיא רע סָאװ -- רעזועל םענופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ןטלַאה

 םוצ גנואיצַאב סרעביירש םעד ןופ טדער רע ןעוו ,לָאמ עקינייא ןוא ,רעפרַאש
 -קַארַאכ םעד ןגעוו ,רעביירש םוצ גנואיצַאב סרעקיטירק םעד ןופ ,רעקיטירק
 ,םיא ףיוא ןלַאפנָא יד ןגעוו ןוא ךיז ןגעװ ,קיטירק רעשידיי רעד ןופ רעט
 ,ץנעװקָאלע רעסיוועג ַא וצ וליפַא רע טכיירגרעד

 "יל רעביא קיטירק; ןגעוו טדער רע ואוו ןטרָאד סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא

 זַא ,ןעגנירד ןעמ געמ ,רעטנַאסערעטניא גרעבנייטש זיא ,"טסנוק ןוא רוטַארעט

 ,ןגָאז וצ טינ טימרעד ןיימ ךיא .הגשה ןיייז רעבירַא ןגייטש םינינע ערעדנַא יד

 ןיימ'כ ,ןײטשרַאפ וצ קידנעסיורד ייז טנעגילטניא גונעג טינ זיא גרעבנייטש זַא

 -עדנעטשרַאט עשינַאגרָא יד ,עכעלרעניא יד ,ערעפיט יד םיא טלעפ סע זַא ,זיולב

 ,ןריובעג ייז ןעק רע טינ ןוא ,ןגָארטעגסיױוא ייז טָאה רע טינ .ןגַארפ יד רַאפ שינ

 קיטירק ןגעוו ןביירש טימ זיולב טנגונַאב ןעוועג ךיז גרעבנייטש טלָאװ ןוא

 תניחבב, ןקעלּפטנַא סיואכרוד ןלעװ טינ ךיז ןוא טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעביא

 םעד ןופ ןעמ טלָאװ ,ןגָאלַאיד יוװ עמרָאפ רעקידסוחי ַאזַא ןיא אקווד ןוא ,?טעָאּפ

 ַא יו ןייפ .לקיטרַא םענייפ ַא ןכַאמ טנעקעג קיטירק ןגעוו טגָאז רע סָאװ ץלַא

 ןגעװו ןעלקיטרַא "?עשיטסישזַארפוס, :ןוא  עשיטעגָאלָאּפַא ערעדנַא  ךס

 -רעד וצ ױזַא טינ ןעניז ןיא טָאה רעקיטירק רעד ואוו ,ןעלקיטרַא -- קיטירק
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 גנוקיטכערַאבכיײלג ךיז רַאפ ןפמעקוצסיוא יװ ,ְךַאפ ןייז ןדנירגַאב ןוא ןרעלק
 ,רעלטסניק ןשיווצ

 ַא טסַאפרַאפ ןוא -- טנגונַאב טינ םעד טימ גרעבנייטש רעבָא ךיז טָאה
 ,ןטייז 176 ןופ ךוב ךַאװש

 רָאי ַא טימ ןבירשעג זיא ךוב סָאד זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה רעבָא ףרַאד ןעמ
 -עד זַא ,ךעלגעמ ןוא (גנַאל טינ ָאד טשרע ןבעגעגסױרַא שטָאכ) קירוצ ןעצ
 עכיוה ןגעו ןדער וצ רעקיטירק ַא רַאפ זומ ַא ןוא עדָאמ ַא ןעוועג זיא טלָאמ
 גרעבנייטש טָאה רעבָא ןַאד טניז .ןעמרָאפ עשיטעָאּפ ןיא אקוד ןוא םינינע
 ןיא רעביירש עשידיי לָאצ ַא ןגעוו ןטערטרָאּפ ,ןעלקיטרַא עייר ַא ןבירשעגנָא
 ןטערטרָאּפ ,ןעלקיטרַא עלַא יד .?עקירעמַא גנויא ךוב טנַאקַאב ןייז ןופ טסייג
 ,קיטירק טביירש גרעבנייטש חנ זַא ,ןוייו "קיטירקק ךוב ןיא ןלעטש ךיוא יו
 רעקיטירק א ןופ לָאר יד םיא טלעפעג טלעוו רעד ףיוא ןלָאר עלַא ןופ לייוו טינ
 ,עכעלקריוו ַא ,תוכייש עטסקינייוועניא ןַא תמאב טָאה רע לייוו רָאנ ,ןטסעב םוצ
 גרעבנייטש רעמ סָאװ ןוא .רעלטסניק ןוא טסנוק וצ טפַאשהבורק עכעלבייל
 ןייז ןסקַאװ טעװ רעמ ץלַא ,ןטעברַא ענױזַא ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז טעוו
 .רעלטסניק ןוא טסנוק ןופ ןרעפס יד ןיא תובישח

)1920( 

 רעקיטירק "רענשטינַארנַאז , רעד

 (ןַאמרעביל םייח ןגעוו)

 : ןושל סנַאמרעביל ןיא קידנדייר
 ןייד ףױרַא גיל ,קעטָאילביב רעטסעב רעטשרע רעד ןיא ןיירַא .ייג -- 

 -ַאב סָאװ רעטכיד ַא ןופ ךוב ַא סױרַא םענ ,רעכיב עצילָאּפ ַא ףיוא טנַאה
 טלעוו עצנַאג יד ,טרָאװ ןייא טימ --- רעדלעוו ,רעדלעפ ,הנבל יד ,ןוז יד טביירש

 .ןעמענַאב רעקיטירק םעד ןענַאמרעביל טסעװ וד ןוא ּפָאק םענעגייא ןופ
 םישוח ענעגייא טימ סָאװ ,םענייא ןופ זיא ןביירש טרַא רעצנַאג ןייז לייוו

 סָאװ ,ךַאז ענדָאמ ַא ןוא ,סיוא רַאפרעד רע טכַארט .טינ ךַאז ןייק רע טמענַאב
 ,רענעש ץלַא ,ןייז ןלעװו םישוח סרעקיטירק רעדָא סרעטכיד םעד רעּפמעט
 רע -- םיא סָאד טרַא סָאװ לייוו .ןייז ןזַארּפ ענייז ןלעװ רעקידנעמולב

 -עש סָאװ ןטכַארטסיױא טינ רע לָאז סָאװרַאפ ָאט ,סיוא ייס-יוו-ייס ךָאד טכַארט

 סָאװ ךַאז ַאזַא זיא הצילמ ןוא .הצילמ טימ עטכישעג עטנַאקַאב-טלַא יד .רענ

 טינ ןשטנעמ ןייק לייוורעד ןעק ןעמ .ןביירש ןענרעלסיוא םענייא ןדעי ןעק ןעמ

 םישוח ענעגייא יד טימ ןפוא ןשירעפעש-תמא ןַא ףיוא ןצונַאב ךיז ןענרעלסיוא

 ץרַאה סָאד זַא ןוא .טכייל זיא סָאד -- הצילמ רעבָא .לכש םענעגייא ןטימ ןוא

 ןָאט עיִאר ַא זיולב ךיז רע ףרַאד ןעּפ רעד וצ יצ ַא הצילמ-לעב םעד טיג

 רעגיטש ַא טרעכיײרַאב טרעװ טלעװ יד ןוא הצילמ טימ דַאלקס ןיא ךיז ַאב

 : תוצילמ עטלקיצעגסיוא ענױזַא טימ
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 ,זירַאּפ ןופ ץַאלּפ ַארעּפָא ןפיוא ,קרָאיזוינ זופ ּבֵעוו ןטיירב ןפיוא ףױרַא יג,
 -רַאפ רעד טימ גיוא ןייד .ןָא-רוכיש ןוא .ןילרעב ןופ ץַאלּפ םַאדסטָאּפ ןפיוא
 ךיז ךיילש ןענַאד ןופ ןוא ;טכַאנ יד טפַאשעגּפָא טָאה סָאװ טייקיטכיל רעטייש
 דימת"רנ ַא ואוו ,רעטסיולק רעדָא לוש ַא ןיא ,לסעג ןקידתועינצ ַא ןיא קעװַא
 ."גנוטכיד סעקליר זיא סָאד -- קיביײא ןוא ליטש ךיז טנערב ןוא טייטש

 ,דנעטיידַאבמוא ױזַא עקליר זיא ?ןעקליר ּוצ טקעריד ןייג טינ סָאװרַאפ
 ,טרעקרַאפ .ןסקַאװסיױוא זדנוא רַאפ טרעוו ןייז טעוװ ןכיילגרַאפ ךרוד זיולב זַא
 רעשירָאטער רעד זיא'ס .עטסערג יד ןופ םענייא רַאפ םיא טלַאה ןַאמרעביל
 "יל ןביירש עצנַאג סָאד .ביױהנָא ַאזַא םרוג זיא סָאװ ,סעדער-טסעפ ןופ דָאטעמ
 ענעדיישרַאפ וצ תושרד טימ ךוב ןימ ַא ,ץכַאבײרש עדער-טסעפ זיא סנַאמרעב
 רעביא טינ ךיז טביוהרעד ןוא השרד הוצמ-רב ַא סָאד זיא לָאמַא ,ןטייהנגעלעג

 סָאד ןיא לָאמַא ןואןעיליל השמ םירפא ןגעוו לקיטרַא רעד יװ ,טייקכַאלפ ריא
 ענעזָאלרַאפ ןופ םעט ערקירּפ םעד ךיז ןיא סָאד טָאה קידנעטש רעבָא ,רעמ
 תושרד ענייז ןענייז רַאפרעד .טייהנגעלעגנָא-בוט-םוי רַאפ טייגטיירגעגוצ ןוא
 .ךעלרעסיוא טצוּפרַאֿפ ױזַא ןוא ךַאלרעניא טסוּפ ױזַא

 טלדַאט ןוא ןביול וצ ןעמונעגנָא לעיציּפָא זיא סָאװ ,סָאד טביול ןַאמרעביל

 ןעוו וליפַא) .ןעלדַאט וצ ןסָאװרַאפ ערעדנוזַאב ןָא טניואוועג זיא ןעמ סָאװ ,סָאד

 -לֵא ןגעק ןעמ ןעק .(ןובשח סמענעי ףיוא לעניגירַא רע זיא לעניגירָא זיא רע

 זַא ,טינ ןעד טסייו רעוו .ןבָאה טינרָאג ןעלקיטרַא ענייז ןופ ןיז םעניימעג
 זיא'ס ?ןעיָאטסָאלט ןיא טלפייוצ רעוו ןוא רעטכיד רעסיורג ַא זיא עטנַאד

 יד ןיא ,ןָאט ןיא ךָאד זיא ,דלודעג ןופ סױרַא ןעגניירב סָאװ ןלַאטעד יד ,ןָאט רעד
 "נייש רעד ןגעק רעצעמע ןעד טָאה .טייקכעלנעזרעּפ יד ,שטנעמ רעד ןלַאטעד
 רעטכידיָאדװעסּפ רעד עכלעוו טימ ,ןזַארפ יד ןענייזס ;:הנבל רעד ןופ טייק
 ןַא זיױלב זיא הנבל יד זַא ,טעז ןעמ .ןריוורענעד סָאװ ,הנבל יד טצוּפַאב
 -כױוד הצילמ לסיב עטנרעלעגסיוא סָאד ןסיוא ָאד רע זיא ןתמא ןיא .דיירסיוא

 סױרַא טעוו טנעמַארעּפמעט ןקיסעמ ןופ וליפַא שטנעמ ַא זַא ,ןיימ'כ .ןרעטפולוצ
 עזַארפ ןופ ךוּפיה רעד ,עקליר יו רעטכיד ענױזַא יו טעז רע ןעוו ,דלודעג ןופ
 ,טצונעגסיוא הצילמ בילוצ טרעוו ,הצילמ ןוא

 עשידיי יד ןוא .רעקיטירק ענשטינַארג ַאז יד ןופ זיא ןַאמרעביל
 ביוא ןוא .ןעמענרַאפ ייז טימ ךיז לָאז רע ,עדריוו ןייז רעטנוא ןענייז רעביירש
 -ָאלס עירָאעט, יד ןריציטקַארּפ ןעק רע לייוו זיא ,ןשָאוהי ןגעוו טביירש רע
 זיא ןעזייר, לייוו זיא ,ןענעזייר ןגעוו לקיטרַא ןַא רע טָאה ןוא ,* יטסָאנסעװ
 רעטשרע רעזדנוא זיא ןעזייר, לייו ןוא ,"רעביירש רעטסשידיאמוא רעזדנוא
 ."רעביירש-טלעוו

 טימ זיא רע ביוא ,רעביירש ןייק וצ וצ טינ ןַאמרעביל ךיז טריר ללכב
 םיא טָאה טלעוװ יד ןעוו ,רעביירש ַא טימ רע זיא רעכיז ןוא ,רעכיז טינ םיא
 שתמא זיולב .ןלעטש וצ קַאמשעג םענעגייא ןייז ףיוא ארומ טָאה רע .ןעמונעגנָא
 עניילק רָאג ןוא ערענעלק טימ ךיז ןעניגרַאפ רעלטסניק עתמא יװ רעקיטירק
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 יד זיא'ס ?עמעט יד ןתמא רעד; ןיא זיא סָאװ לייוו ,ןקיטפעשַאב וצ סעמעט

 ןגעוו קיטכיוו ױזַא טינ זיא'ס ,קיטכיוװ זיא סָאװ רעביירש ןופ טייקכעלנעזרעּפ

 רעביירש רעמירָא ןַא ןעק סָאװ .רעֶבָא .טדער ןעמ יװ רָאנ ,טדער ןעמ סָאװ

 ןעמענ ןעניגרַאפ ךיז ןעמ ןעק .,סיורְג עמעט יד זיא .עמעט רעניילק ַא ףיוא ןגָאז

 -מוא זיא עמעט יד .ןזַארפ עטסנעש .יִד ןטכעלפ ,עװַאטקָא רעטסכעה רעד ףיוא

 ןענשרד ןעניגרַאפ ךיז ןעמ ןעק סָאמ  ַא ןָא ןוא טצינערגַאבמוא --- טצינערגַאב

 הע אש ,ריא ףיוא

 ךיז לעטש ךיא רעבָא ,קירָאטער טימ טנַאקַאב טינ ןיב ךיא ,טינ סייוו ךיא

 ןביילקסיוא ןסייה זומ קירָאטער ןיא ןעלגערטּפיױה יד ןופ רענייא זַא ,רָאפ

 טביילב ןַאד ,ןַאד ןוא .סעמעט עקיבייא עסיורג טּפיוהרעביא ןוא עלעבָאנ ,ענייש

 סָאװ גיײצעג-רעּפַאלק עצנַאג סָאד ןצונוצסיוא קירָאטער ןופ דימלת ןרַאפ זיולב

 טצונַאב גײצעגרעּפַאלק ןשירָאטער ןטימ ןוא ,תושר ריא ןיא טָאה קירָאטער יד

 | = :קַאנק ַא טימ שזַא ןַאמרעביל ךיז

 ץרַאה ןייז .ןעמי יד ןופ גערב ןפיוא דמַאז יד ןוא למיה ןיא ןרעטש יד יוו;

 ןבעל ןייז ןיא טָאה טסורב ןייז ,ןָאטעג טינ גָאלשצרַאה ליפיוזַא ןבעל ןיא טָאה

 קרעװ ענייז ןיא טָאה רע ןכַאז ערעדנוזַאב לפיוו ןבעגעג יצמעטָא ליפיוזַא טינ

 טינ טסייוו ריא -- ןעגנוזעגסיוא ,טקָאטעגסיױא ,ןלָאמעגּפָא ,ןבירשעגרעטנורַא

 -ַאב ןוא ןעז וצ ליפוזַא .טפַאשרעטסיײימ ןייז רעסעב טנכייצַאב טרָאװ רעסָאװ

 ןוא ןגיוא ןעוועג ןענייז רעּפרעק ןייז ןופ ןרָאּפ עלַא שרעדנַא טינ --- ןעמענ

 .ןעגנוזעגניירַא טלעוו ַא טָאה גיוא ןַא טימ לטניּפ רעדעי

 לקיטרַא םענופ עטַאטיצ עכעלרעטרעוו ַא רָאנ ,עידָארַאּפ ןייק טינ זיא סָאד

 ..י..ֿגןעקליר ןגעוו זיא טָא ןוא ןסעדנַארב ןגעוו

 טניה עדנלע יװ ןעיָאװ סָאװ תורוש "ךובנדנוטש; םעד ןיא ןַארַאפ ןענייז סע;

 ! ףָאלש ןדנלייה ןיא רעדניק יו ןעלכיימש סָאװ תורוש ןוא ,טכַאנ רעטסיװ ַא ןיא

 ןגוז סָאװ תורוש ןוא ,ןירַא טכיזעג ןיא טָאג טלעו יד ןרעדיילש סָאװ תורוש

 עכיוה ןופ תורוש ; ןייטש ןדנעילג ַא ןיא רעסַאװ ןּפָארט ַא יװ טָאג ןיא ןיירַא ךיז

 ןופ ללח ןצרַאװש םעד ןופ תורוש .ןוא ,ןעגנוזעגסיוא ןעמיור עיולב ןיא ןזלעפ

 יי יי .?ןעירשעגסיזרַא ןטנורגּפָא

 ןשירַאנ תמאב ןוא ןשירענדערטסעפ ןקיבלעז םעד טימ ןוא ױזַא טקנוּפ ןוא

 ןטקַאפ לסיב סָאד ןוא ןטַאטיצ יד סױרַא טמענ .ןענעזייר ןגעוו רע טדער ןָאט

 ---עקליר טָאטשנָא ןבעג ןעמָאנ ַא םיא טנעק ריא ןוא ןעקליר ןגעוו לקיטרַא םענופ

 ןשירָאטער ןקיבלעז םעד טיול רע טביירש םוטעמוא לייוו .טרעקרַאפ ןוא ,ןעזייר

 רע זיא ןסיוא ,דיירסיוא ןַא זיולב רעטכיד רעד זיא םוטעמוא לייוו : טּפעצער

 | .ןרעטפולוצכרוד הצילמ לסיב ענעגייא סָאד

 ןענַאמרעביל ייב לייוורעד ךָאנ זיא קירָאטער יד סָאװ ףיורעד קידנקוק טינ

 ןיא שיכירג יז זיא לָאמַא ,עכעלטייהנייא ןייק טינ , עטלעטשעגנייא ןייק טינ

 טקיווק ןוא ךס ַא טָאה סָאװ רעד; : רעגייטש ַא יו ,קידשדוק-ןושל לָאמַא ןוא ןָאט

 ןיא ןוא קירָאטער ןיא רע זיא ,?ןפור .םיא ךיא לָאז יו ןטייקיניילק טימ ךיז
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 ליּפשייב סלַא ןעניד ןעק אפוג רע רעבָא ,םידַאמ ַא עיציזָאּפמָאק ןופ עירָאעט
 ַא ןרעו םענייא ןפלעה ןעק עיציזָאּפמָאק ןופ עירָאעט ןענעק סָאד קיניײװ יו
 ןכיירטסייג ַא טימ ןצונַאב ךיז זומ רעביירש ַא זַא ,רע סייוו טָא .רעביירש רעטוג
 טרָאװ ןקיצנייא םעד טימ ,םַארגיּפע ןקיניזפרַאש ןצרוק םעד טימ ,ליּפשטרָאװ
 ןופרעד אצוי-לעוּפ רעד ןוא .ןרעטשוצ טלעוו ַא רעדָא ןפַאש טלעוװ ַא לָאז סָאװ

 ,םיא טרעהרעד ןעמ רעדייא ךָאנ טמוטשרַאפ טרעוװו סָאװ ףַאּפ-ףיּפ א זיא
 רעד ןיא רעריפ רעסַאװ רעד זיא ןיגלָא :לשמל ,ןעניגלָא ןגעוו רע טגָאז טָא

 זיא'ס ,טינ םענייק טקערש'ס .,טינרָאג טניימ'ס רעבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ךיז טיצַאב'ס לייו ,טינרָאג ללכב זיא'ס ,קיניזפרַאש טינ זיא'ס ,קיציװ טינ
 :הצילמ תב הצילמ ַא זיולב זיא'ס ,טפַאשנגייא רעכעלקריוו ַא סניגלָא ףיוא טינ

 -אוו ,ליפעג ןייז זיא רעסאוו ,קנַאדעג ןייז זיא רעסַאװ ,ןעניגלַא ןגעוו טביירש רע
 רעד זיא ןיגלָא :ןעמוקסיורַא לָאז'ס זַא ךעלריטַאנ זיא ,ךַארּפש ןייז זיא רעס

 ;םַארגיּפע רעטייוצ א רעדָא .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעריפ רעסַאװ
 קיטעטסע עשידיי יד :סיוא רע טפור ,קיטירק רעשידיי רעד ןגעוו קידנדייר
 ללכב טָאה ןוא ,קיניזפרַאש ןַאד זיא םַארגיּפע ןַא .תווצמ ןופ קיטעטסע ןַא זיא
 ןעמעוו רָאנ .ךַאז ַא ןופ טייז רעכַאװש ךעלקריוו ַא ןיא טפערט סע ןעוו ,ןיז ַא
 -שטינַארגַאז ערעזדנוא ץוח ,רעוו : "תווצמ ןופ קיטעטסעק ףורסיוא רעד ןרא ןעק
 רעייז רעבָא ?הוצמ םשל רוטַארעטיל עשידיי יד טריזינָארטַאּפ טָאה ,סעקינ

 -ישנָא עזייב ַא סָאד זיא רעכיג ,טינ קיטעטסע-הוצמ ןייק ןליפַא זיא קיטעטסע

 אמתסמ ןוא ןעוועג ןענייז זדנוא ייב ,תמא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ףיוא שינעק
 ַא זיא ךוב ַא וצ גנַאגוצ רעשידיי רעד לייוו ,זיא סָאד רעבָא ,רעזעל עמורפ ָאד
 ,רעמורפ

 ,םיא טמענַאב ןַאמרעביל יו קיטירק עשידיי ןינע רעצנַאג רעד זיא ללכב

 ,המחלמ טלַאה ןַאמרעביל רעכלעוו טימ ,ָאלעשטושט ענעיורטש ַא יו רעמ טינ
 ,רעביירש ,ןטסילעװָאנ ,רעטכיד רוטַארעטיל ַא ןפַאש ןתמא רעד ןיא לייוו

 יד ןוא ,ןקיטסעפַאב ,ןלַאפ עטסעב ןיא ,רעקיטירק ןוא ןציטש יז ןענעק רעזעל
 -מוא ,ןענייז ,טינרָאג טימ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ יד ןוא ,ןדנואוושרַאפ ,קיטירק רעד ןופ קיגנעהּפָא
 ,ןבילברַאפ ריא ץָארט ןענייז סעּפע

 ריא סָאװ רַאפרעד טינ רעבָא ,ןתועט ןעגנַאגַאב זיא קיטירק עשידיי יד
 -סע טלעפעג ללכב טָאה ריא לייוו רָאנ ,תווצמ ןופ קיטעטסע ןַא זיא קיטעטסע
 ןעמענפיוא טולב וצ טולב ןוא שוח ֹוצ שוח רַאבלטיממוא ןענעק סָאד טָא ,קיטעט

 ,טסנוק

 ךיא ןיב סָאד טינ .סע טייג ןענַאמרעביל טימ קימעלָאּפ ןיא טינ רעבָא
 עקיטשרמולכ ענייז ןגעוו ןוא ?ןטרָאג ןיא ןעגנירּפש; ןייז ןגעוו רָאנ ,ןעוועג ןסיוא
 ןכַאמ ןעגנוקרעמַאב רָאּפ ַא ןלַאפנייא עכיירטסייג

 ןעניימ ,קיטעטסע רעשידיי רעד ןוא ןעניגלָא ןגעוו םַארגיּפע רעד יו ,עלַא
 ןטסנעלק םייב ,וצ טינ ןעגנוניימ סנַאמרעביל ךייא וצ ךיז ןּפעלק ללכב .טינרָאג
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 ייב קידנטלַאה ןוא .זנַאג ַא ןופ רעסַאװ יוװ ךייא ןופ ּפָארַא ךיז ייז ןעלקייק ריר

 רעד זיא ןַאמרעביל ךיוא זַא ןָאט גָאז ַא טנָאקעג טכייל ךיא טלָאװ ,רעסַאװ
 טינ ןעוועג טלָאװ סָאד רעבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רעריפרעסַאװ

 רע זיא ,רוטַארעטיל רעד ןיא לייוורעד ללכב זיא ןַאמרעביל לפיוו ףיוא .תמא

 עשידנעלסיוא ןיא ץעגרע טנרעל סָאװ ,טנעדוטס רעקידלטעטשניילק רעד רעכיג

 וצ ךיז רע טערַאטס עיצַאקַאװ ףיוא םייהַא טמוק רע ןעוו ןוא ,ןטעטיזרעווינוא
 עדנגנילק עשיטעָאּפ עכיוה ןוא ןרעינַאמ עשיטָאטשסיױרג ענייז טימ ןעניוועג
 ןסרוק ןגעוו ןעמולח סָאװ ,ךעלדיימ עגנוי ןוא עטלַא עלַא ןופ רעצרעה יד ןזַארפ

 .ןעיילש טימ לייוורעד יז ןקיווק ןוא

 ןַאמרעביל טנעדוטס רעקידלטעטשניילק רעד סָאװ ,רָאנ זיא קילגמוא רעד

 ןבָאה ךעלדיימ עשידיי עגנוי ןוא עטלַא עלַא יד .ןבילבעג ץנעידיוא ןַא ןָא זיא

 -יל רעשידיי רעד ןופ "רעריפרעסַאװ; םעד ןבעגעגקעװַא רעצרעה ערעייז
 זיא סע, :ןַאמרעביל טגָאז יו רעבָא ,קירעיורט רעייז ,קירעיורט .רוטַארעט
 ,"ןביוהרעד ךיז טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעד -- שינעעשעג עסיורג ַא ןעשעג

(1927) 

 ץנַאט-זנורב רעד

 ("ןטניוומרוטש ןוא ןתושמשהיזיב , םיקסנישטוט .ב ןגעװ)

 ןענָאסלגערב וצ גנַאגוצ סיקסנישטוט .ב ךימ טָאה ,טגָאזעג תמא םעד
 קינייװ ןַארַאפ זיא גנַאגוצ ןייז ןיא .טריסערעטניארַאפ קרַאטש רעייז טינ
 ,דניק וצ רעווש טייג גרַאב רעד .עּפַאנק ןענעז ןטַאטלוזער יד--ןיימ'כ .גנַאגסױא
 טרָאד זיא סע :רעטערקנָאק .זיױמ ַא יו רעמ טשינ טרָאפ זיא זיומ יד רעבָא
 -רעד רענעגייא ןופ ןענימרעט ןיא ןוא ,יינספיוא גנואימַאב ןייק ןַארַאפ טשינ
 ןענעז סָאװ ןעגנוקרעמַאב יד) ליטס סנָאסלגרעב ןריזערעטקַארַאכ וצ ,גנורַאפ
 -עטנורגרעד וצ ,(טייקיינ רעייז טימ טשינ ןשַאררעביא לכיב ןרעביא ןפרָאװעצ

 סנָאסלגרעב ןריזיטערקנָאק וצ ,עמרָאפ סנָאסלגרעב ןופ ןלַאװק יד וצ ךיז ןעוו
 רעשירָאטסיה ןוא הביבס ןופ ןעמַאר יד ןיא םיא ןסַאפנייא ךרוד שזַאּפיט
 -לגרעב ןופ גנוצַאשּפָא עשיטעטסע עקיטרעוולופ ןייק וליפַא -- טייקכעלקריוו

 סע ?לכיב ןיא ןַארַאפ ָאי זיא עשז-סָאװ .ןַארַאפ טשינ לכיב ןיא זיא קרעװ סנָאס

 זיא סע ןוא ןענָאסלגרעב ףיוא ךיז טזגורב סָאװ טייקטבילרַאפ ןַארַאפ זיא

 ךיז ןעלקיוו ןליטש ןיא ןליק ךיז ןליוו סָאװ סָארדרַאפ ןוא טײקמערַאװ ןַארַאפ

 -רעב ןייז רַאפ ןענָאסלעגרעב טכַארטַאב יקסנישטוט . . .ןענָאסלעגרעב םורַא

 ,סיקסנישטוט ,ןייז רַאפ ןבירשעג רע טָאה םיא רַאפ זיולב סָאװ ,ןענָאסלעג

 ַא ןיא סע .ןלופרעד ,ןבעלוצסיוא ךיז טייקכעלגעמ ןוא גנוביוהרעד רעקיטסייג

 "רָאפ עסייה טימ לופ סענעצס טימ ,םידשח טימ ,טכוזרעפייא טימ ןַאמָאר

 ןוא .גנושלעפ ַא ןענָאסלגרעב ַאב ,ךיז טכוד םיא יװ ,טקַאּפ רע ןעוו ,ןפרואוו

 יקסנישטוט זומ ,ןענָאסלגרעב ןגעק ץנַאטדזגורב ןייז טימ ןייגנָא ןענָאק וצ ידכ

 זַא ןכַאפנייארַאפ וצ לסיבַא ןיוש טייז ןייא ןופ סעצָארּפסגנופַאש סנָאסלגרעב
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 -לגרעב ןיא ןצנַאגניא זיא סעצָארּפ-גנופַאש םנופ לרוג רעד זַא סיוא טמוק סע
 וצ ןיוש לסיבַא םיא ןלעטשרָאפ טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא -- טנעה סנָאס
 ַא ןופ ףמָאק ןשיגַארט םעד יו טשינ ריש ,ןביוהרעד ןוא טריצילּפמָאק
 -ַאב ןוא טריזילַאקָאל רע ,לַאזקיש ןופ סעירופ יד ןגעק ךירג ןשיגָאלָאטימ

 טשינ ליװ יקסנישטוט .ןילַא רעביירש ןטימ ןפַאש סָאד ליפוצ טצינערג

 עטסקינייוועניא ןופ ךַאז ַא רָאנ טינ זיא ןפַאש ןופ סעצָארּפ רעד זַא ,ןענעקרענָא
 -ַאזָארּפ ייב לעיצעּפס ,תוחוכ עוויטקעיבָא עקידנעסיורד ןופ ךיוא רָאנ ,תוחוכ
 .ךָאנ טשינ ןָאסלגרעב ךָאנ טיג ןענַאד זיב, : תורוש עניױזַא טמענ טָא ,רעקיא
 ןוא ,טגיזַאב רע טרעװ ךעלדנע .עקידנליו טשינ -- רעבָא ,ןזניצ טלָאצ רע

 -רַאפ סלַא ןײרַא םיא וצ ךיז טעפנח טױט רעד :טגיזַאב ןייש טינ טייוו
 םיא טקור רענעי סָאװ לדניווש ןפיוא ןייא טייג ןָאסלגרעב ןוא ,רעטעדניב
 םעד ןבָארגוצרעטנוא ידכ ,("רעּפעינד םייב;) קרעװו ןטצעל ןייז ןיא .רעטנוא
 טימ ךַאמּפָא ןַא רעלטסניק רעד טסילש ,"רעזייה עסייווע יד ןופ טנעמַאדנופ
 זיא (55 טייז) ?טַאהעג ארומ קידנעטש טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,טפַארק רעד
 טעמַּכ זיא סע .טכעלנעזרעּפרַאפ ןוא שיטַאמַארדָאלעמ וצ לסיבַא ןינע רעד

 ןכעלנעזרעּפרַאפ ןוא ןריזיטַאמַארד רעקיטילָאּפ עקידלטעטשניילק עשימייה יד יו

 רעד ךיז טָאה, ,"טגָאזעג דנַאלגנע טָאה; : תוכולמ יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד

 ןופ ןפַאש סָאד ."הטוש ַא שטייד רעד רעבָא ךָאד זיא, ,?ןפורעגּפָא קרעט
 ,רעשיּפע ןוא רעכעלנעזרעּפמוא ליפ זיא ןָאסלגרעב יװ רעלטסניק ןסיורג ַאזַא
 וצ יו טייקכעלקריו רעד ןופ ןצעזעג יד וצ ןפרָאװרעטנוא רעמ ליפ
 יזַא ,ףיט יױזַא רַאפרעד ןענעז קרעװ סנָאסלגרעב .ןזירּפַאק ענעגייא יד
 ןיא סָאװ ,קידנטיידַאב ךעלשטנעמ ןוא שירעלטסניק ױזַא ,קיטרַאקיצניײא

 ןענַאסלגרעב ןיא .לוק םענעגייא ריא טימ טייקכעלקריוו עשידיא יד טדער ייז

 ןטריזילַאטעד ךעלרעדנואוו ריא ,םוידעמ ןטקעפרעּפ ריא ןענופעג יז טָאה
 ץנעסע-טניווק יד ןוא טנעלַאװיװקע ןשיטַאמָאידיא ךעלכַארּפש ריא ,רערעדליש
 ןיא טרּפ םעד ןיא ןוא) עיצַאלוקיטסעשז ןוא קימימ רעגיטרַאנגיא ריא ןופ
 םיא ךרוד .(םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ לקינייא סָאד תמא ןַא ףיוא ןָאסלגרעב

 ןיא ,טייקיטלַאטשעגליפ רעקיטרעדנוהרָאי-20 ריא ןיא טקעלּפטנַא ךיז יז טָאה

 ,בױהנָא םעיינ ריא ןוא ?ןעמעלַאכָאנ; ריא ןיא ,גנַאגּפא ןוא גנַאגרעביא ריא
 רעד ןיא טָאה סָאװ לגנַארעג-ןטכיש ןוא-ןסָאלק ןקיטרַאנגיײא ריא ןיא ךיוא יו
 ןוא ײרעוטּפָא-לציּפש לפיוזַא טימ טליּפשעגּפָא ךיז *רעּפעינד םַאב, ןופ הביבס

 .ךיוי רענעדלָאג רעד ןיא דיגנ םעד ןעיײּפשנײרַא ןקימורַא-ןטניה
 ןרעו טצַאשעגּפָא ןוא ןרעװ ןענַאטשרַאפ טשינ ןָאק "רעּפעינד םַאב;

 ןענַאטשרַאפ טשינ טרעװ -- "קענעפ; -- 'ויטָאמטּפיױה ןייז ביוא ,קיטכיר
 ליוו ןַאסלגרעב ןעמעװ ,רעד זיא קענעּפ .קיטכיר טצַאשעגּפָא טשינ ןוא
 ןָאסלגרעב .?ןעמעלַא ךָאנע ןוא ?גנַאגּפָא, ןלַאּפָארטסַאטַאק םעד ןופ ןעועטַאר

 ןקענעּפ טימ ןוא שוח ןשירָאטסיה ןפיט טימ ,רעביירש רעשידיי ףיט ַא זיא
 יד רע טליטעצ רַאפרעד .םעדָאפ םענעסירעגרעביא םעד ןּפינקנָא רע ליװ
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 תיראש ַא ןבָאה ליװ רע לייוו ,ןיועל לאכימ ןופ טניזעגזיוה סָאד ,הנחמ
 -טפַאשלעזעג ןייא ןופ סױרַא טסקַאװ סָאװ חוכ רעד זיא קענעּפ .הטילּפה

 ןופ חוכ רעד זיא רע -- רעטייווצ ַא ןיא ןיירַא טסקַאװ ןוא עיצַאמרָאפ רעכעל

 רַאפרעד ןוא ...םעדָאפ םענעדלָאג םעד רעטייוו ןעיצ ןופ ,טעטיאוניטנָאק

 סָאד ךיוא רָאנ ,קרעװ רענָאיצולָאװער ַא רָאנ טשינ "רעּפעינד םַאב, זיא
 ואװשרעדנַא יו רעמ .ןרָאװעג ןפַאשעג סנטצעל זיא סָאװ קרעוו עטסשידיי

 רעד ןייז ףרַאד קענעּפ ,"םואלה םויקע ןופ דוס רעד ןרָאװעג ןזיוועג ָאד זיא

 ןרעוװ ןוא ןסקַאװעצ ,ןעילבעצ ,"ןעמענוצא ךיז טעוװ סָאװ ןעמָאז רעשידיי

 -לגרעב .ןעגנוגנידַאב עשירָאטסיה ערעדנַא ןיא ,ןדנעטשמוא עיינ ןיא שירעפעש
 ןעװעטַאר ךיז טזָאל סע סָאװ ןעװעטַאר לָאז קענעּפ ידכ ןקענעּפ טעװעטַאר ןָאס
 ..."ןעמעלַא ךָאנ, ןכָאנ ,"גנַאגּפָאק ןכָאנ ןבעל ןשידיי ןופ

 סנָאסלגרעב ןופ טקודָארּפ ַא ןיא קענעּפ זַא ,טשינ טלַאה יקסנישטוט
 ,לדש ַא ןיולב קענעּפ זיא םיא רַאפ .תונווכ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס עיינ

 וצ ןבָאה טשינ רַאפרעד ןָאק רענייק !ליואו ןוא טוג .לווייט רעניילק ַא

 זַא ןטלַאה וצ טקיטכערַאב קידנעטשלופ ןיא יקסנישטוט .תונעט ןייק םיא
 ןיא זַא ;תושמשה-ןיב ןיא זיולב ןטכייל ןָאק סָאװ ןרעטש ַא זיא ןָאסלגרעב
 טפרַאװ סע רעדעװטנע סָאװ לטכיל ךַאװש ַא זיולב רע זיא ןטניוומערוטש

 אנמחר ,טרעו סע רעדָא ,םזילַאער-ַארטלוא ןופ סנטָאש עקידעכָאװ, ּפָא
 ןייק ןיקסנישטוט רענייק ךיוא ןָאק סע .,ןשָאלעגסיױא ןצנַאגניא רָאג ,ןלציל
 רעבָא .ןוגורב ןוא ןביל ןענָאסלגרעב טימ ךיז ליו רע ןעוו ןגָאז טשינ תועד

 טפרַאדעג סע רע טלָאװ ,ןביירשסיוא שיטסיאעסע-שיריל ךיז ליוו רע ןעוו
 סע .רערַאבנעיל -- רקיע רעד -- ןוא רענעש ,רעכייר ,רעטקישעג ןכַאמ
 טקנוּפדנַאטש-ןעייל ןוא -ביירש םענופ .יעסע ןייז ןענעייל וצ ךעלרעווש זיא

 -ןביז יד; לטיּפַאק סָאד .ןלעטש עכעלגעממוא טושּפ ןַארַאפ לכיב ןיא ןענעז
 ,עזָארּפ לקיטש טלעטשרַאפ ןוא רעווש ַאזַא סעּפע זיא ,"לוויטש עקיליימ
 זַא ,רעפעש-רעקיטירק ןוא טסיליטס ןייז וצ ךיז ןהירב ןימ אזא סעּפע

 ןסיו וצ רעװש זיא ןלעטש עקינייא ןענעיילרעביא לָאמ רָאּפ ַא טימ וליפַא

 ,ליוו יקסנישטוט ,ךעלטנגייא ,סָאװ

 -נָאלּפ ליפוצ ךיז סיוא טמוק סע .קילײװגנַאל וצ עקשטעּפַאק ַא זיא סע

 עפיט-טנורגּפָא ענױזַא ןיא ןיקסנישטוט טימ ןעלגניילש ןוא ןעיירד ,ןרעט

 לָאז ,ןענעז סָאװ ,ןצַאז עטרעיילשרַאפ ,עשירָאפַאטעמ ,עשיפָאזָאליפ-שיריל

 םעניד םעד רַאפ קידרעדולּפ טיירב וצ ,סיורג וצ ,ןייז לחומ יקסנישטוט רימ

 סעּפע יקסנישטוט טגָאז שיטקַאפ .טדײלקעגנָא ייז ןיא זיא סָאװ עלעקנַאדעג

 ַא טָאה סע זַא ןעז ןיוש קוק ןטשרע ןטימ ןָאק'מ סָאװ סעּפע ,סקידנרעק

 -סולש יד ןיא ןזיולב ןענַאסלגרעב טימ תוכייש עכעלכַאז ןוא עטקעריד

 רַאפ ןעמוק סָאװ ןפַארגַארַאּפ יד ,ןעלטיּפַאק ערעדנוזַאב יד ןופ ןפַארגַארַאּפ

 ;ךיז ןסיילפ וצ ףיוא יו ןבירשעג עיצַארָאקעד עשטשוטמ ןימ ַא ןענעז ייז
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 -וקיטרַא רעוװש ןימ ַא ,ןייש-הנבל ןיא ןצפיז שילָאכנַאלעמ ןימ ַא רָאג רעדָא

 .ןענַָאסלגרעב וצ עדַאנערעס עטריל

 ,רעטכייל ,רעסעב ןבירשעגנָא ןענעז לכיב ןיא ןעלטיּפַאק רָאּפ עטצעל יד

 -לגרעב וצ ,ןינע רקיע םוצ ,עקידרעירפ יד יװ ,רעטקעריד ךיז ןעיצַאב ייז ןוא

 -רעדניק ןיא סַאּפמָאק ַא ןָאק לטיּפַאק סָאד זיא ןבירשעג ןייפ .קרעוו סנָאס

 רעכלעוו ,קילב ןשרעדניקק םעד ןגעו יװ ןלעטש ענױזַא שטָאכ ,?דנַאל

 רעדניק עטקידײלַאב ןטסרעממַא וליפֲא יד ןופ ךעלעגייא יד ךרוד טסילפ

 -ירעמא רעד יו ,ןענעז ,"בעל ןטימ טייקנדירפוצ רעיולב רעקילייה טימ

 יאמלַא ןענָאסלגרעב וצ תונעט יד .רעטרעװ רַאפ סיז וצק ,טגָאז רענַאק

 -טסואווַאב ןוא גולק ןרָאי יד טל טשינ ױזַא טכַאמעג ןקענעּפ ןייז טָאה רע

 לסיב ַא ןיֹוש ךיז טמענ רע .ןרָאװעג ןסערעד לסיב רָאּפש ַא ןיוש ןענעז קיניז

 ןיק טשיג; קענעּפ זיא יאדװַא .טייקנסקאװרעד סקענעּפ ןצרַאה םוצ ליפוצ

 ןָאק "עלעגניר עלעגניא, ןייק ןוא ,ןַאמָאר א ןופ דלעה ַא זיא רע :"דניק

 ."רעּפינעד םָאב; יו ןַאמָאר ַאֹזַא ןופ דלעה ןייק ןייז טשינ

 -סיוא ןֿבָאה סָאװ רעדניק יד ןלָאמעג קידנעטש ןבָאה רעלטסניק עסיורג

 .טסואווַאב ,רעגילק ךס א קרעו ערעייז ןיא עיצקנופ עקיטכיוו א טלימעג

 רעדניק ןענעז סע -- ךיז טכוד זדנוא -- יו רעפייר ךעלכַארּפש ןוא ,רעקיניז

 -עגרעדניק סיקסװעיָאטסָאד ןָא ןענָאמרעד וצ ךיז גונעג זיא סע .ןבעל ןיא

 ןעמעו טימ רעכיז ױזַא טשינרָאג ןיב ךיא ןוא .סריּפסקעש ןָא ,ןטלַאטש

 רעלטסניק יד טימ -- ןטלַאהעג ןטלָאװ ןגָאלָאכיסּפ-רעדניק ענרעדָאמ יד

 .רעקיטירק יד טימ יצ

 ןענעז רעלייצרעד ןוא ןטעָאּפ רעדניק ערעזדנוא ןופ לייט ַא ַאב זיולב

 סילע ,ןטָאידיא עקידנעטשלופ ךעלעטעב יד ןיא ךעלעטע ענעדיישרַאפ יד

 ,דלייוו רַאקסָא יװ לַאסקָאדַארַאּפ ןוא תמכח ַא זיא דנַאלרעדנואוו ןיא

 ,טשינ ןעד רע טעז .ןמכילע םולש טימ ןענָאסלגרעב טגָאלש יקסנישטוט

 יסייּפ לטָאמ ןיא ,רָאי 12712711 רַאפ שטנעמּפָאק ליפֹוצ זיא קענעּפ ביוא זַא

 רעש זיא סע בוא ןוא ?רָאי ףניפ ענייז רַאפ טסירָאמוה ליפוצ סנזח םעד

 -לגרעב ןָא ןטכַארטרעד טנעקעג ןעוועג םיוק ךיז טלָאװ קענעּפ זַא ,ןביולג וצ

 יז טימ ךיז ןוא ךעלסעגרעטניה יד ןעמענ ןדייס, יו קורדסיוא ַאזַא וצ ןענָאס

 טלָאװ לטָאמ זַא ,ןביולג וצ רעטכייל ןעד זיא -- ?טלעוו רעד רעביא ןזָאלקעװַא

 זיא רימ, :ךורּפשרעדנואוו ןייז וצ ןעמוק טנַאקעג ןעוועג ןעמכילע םולש ןָא

 ייס םכילע-:םולש ייס ,עדייב ןענעז ןתמא רעד ןיא ?"םותי ַא ןיב ךיא ,טוג

 ןליפרעד ,לטָאמ ייס קענעּפ ייס ,עדייב ןוא רעלטסניק עסיורג ,ןָאסלגרעב

 ,סעיצקנופ-"דלעה; עקירעהעג ערעייז ןפוא ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא

 טנַאה רעלופ א טימ ןרעוװ טריטידערק יקסנישטוט זומ ךַאז ןייא רַאֿפ

 .סיוא ןיא ,ןביײױשנָא טשינ ביוא ןעגנולעג ןזיא םיא :לױמ לופ ַא ןוא

 רערעגניי רעד ןיא טייקנטלעז ַא -- יעסע ןשיטירק ןרעסערג ַא ןרינַאלּפ

 עשידיי ערעגניי יד .גנוכיירגרעד עטסקיטכיוו ןייז זיא סָאד .קיטירק רעשידיי
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 ןטפַאשנגיא יד ןבָאה לָאז סָאװ םענייא ףיוא גנַאל ןיוש טרַאװ רוטַארעטיל

 טימ ןזיוװַאב טָאה יקסנישטוט .רוטַארעטיל רעביא ןביירש ןוא טסיאיעסע ןַא ןופ

 .טסיאעסע ןַא ןופ ןטפַאשנגייא יד טָאה רע זַא ,ןענָאסלגרעב רעביא לכיב ןייז

 ַא ןגעװ ןגָאז וצ סעיינ סָאװ טָאה רע זַא ןזײװַאב ןזומ ךָאנ רעבָא טעװ רע

 ןגעוו תועידי ערעזדנוא ןפיטרַאפ רע ןָאק יעסע ןַא םענייז טימ זַא ,רעביירש

 ,םיא

 -ןטענגַאמ יד; יו תוצילמ עכלעזַא ןופ ןעיײרפַאב ךיז סיואכרוד ףרַאד רע

 ןופ סעילַאװכ יד ןיא גנוקיטכערַאב ןייז ןקוט, ,"םזימיסעּפ ןופ ןלָאּפ

 -עד סָאװ ןָאט ַא ,ןָאט-עדווירק סעסָארג השמ ןופ ; .ג ,ד .א ?דיירפ-סנבעל

 ףיוא רעביירש ןלייטנייא ןדליו הנושמ סרעביירש ןבלעזמעד ןופ ,טריוורענ

 -ַאקיפיסַאלק עשיטנַאטעליד ַא -- ,עקידיירפסנבעל-טשינ ןוא עקידיירפסנבעל

 ןופ ןפרַאװּפָארַא ןוומ טעװ רע .ןבעג סָאװ קינייװ קיטירק רעד ןָאק סָאװ עיצ

 ןצענ עקירעירט ןגעװ תומכח עלַא יד ןופ טסַאלַאב ןקיטיונמוא םעד ךיז

 ךיז ןטיירּפש רעביירש עשידיי ןוא םי ןיא ןפרַאו ןדלעה סנָאסלגרעב סָאװ
 טשינ סע טכַאמ רעבָא ,ןביירש ןייז טרעװשַאב ץלַא סָאד -- סיפ יד רַאפ

 ּפָאק רעמ טימ טקעיבָא ןשיטירק ַא סנייז וצ ןייגוצ ןומ טעוװ רע .רעקיגָאװ

 -גיװָארּפ רעקינייו ןוא ןיזפרַאש ןשיטילַאנַא רעמ טימ ,קיריל רעקינייו ןוא

 לָאז יקסנישטוט זַא ןייז ןָאק ,ןעשעג טעװ סָאד ןעוו .טיײקשירָאיזַארּפ רעלעיצ

 ןוא טפָאה רוטַארעטיל עשידיי עגניי יד ןעמעוו ףיוא רעקיטירק רענעי ןרעוו

 ,טרַאװ
(1934) 

 טץָאּפ רעד ןילטייצ ןרחַא ןוא רעקיטירק רעד סיװעשַאב .י

 יװ עיצַאטוּפער סנילטייצ ןרהַא רַאפ קידלגיופ רָאג טינ ןעוועג טלָאװ סע
 ןטשרע םוצ טסואוורעד ןפַאש ןייז ןוא םיא ןגעוו ךיז טלָאװ ןעמ ןעוו ,טעָאּפ ַא
 .י סָאװ ,רעדיל עטלמַאזעג דנַאב ןטירד ןייז ןגעו עיזנעצער רעד ןופ לָאמ

 -עד ,קיטנוז ,"סטרעוורָאפ, ןיא טקורדעג טָאה (סיװעשַאב .י) יקסװַאשרַאװ

 םעד ןזייווַאב וצ ןבילקעגוצ ןטסימוא יוװ ןענייז ןטַאטיצ יד .1958 ,21 רעבמעצ

 .ןגָאז םינּפל ליוו עיזנעצער יד סָאװ םעד ןופ ךוּפיה

 ןענייז סָאװ ןטַאטיצ יד רעסיוא ,ךַאז ַא ךָאנ ךיז ןיא טָאה עיזנעצער יד רעבָא

 טימ רעמ טקעמש סָאװ סעּפע ריא ןיא ןַארַאפ .טינ הבוט ןייק ןענילטייצ רַאפ

 יװ ,ךיז ןצייר ןופ םעט ַא ריא ןיא ןַארַאפ .יכדרמ תבהַא טימ יו ןמה תאנש

 ביול ךיא יװ ,טעז; :סרעטכיד ערעדנַא טימ טציירעג ךיז טלָאװ סיװעשַאב

 ."שינעקיּפעצ ףיוא ךייא ןענילטייצ

 -סייג ןטימ ןיא זַא ,ןפָארטעג טָאה סע; :סיװעשַאב טגָאז בייהנָא ןיא דלַאב

 ןסקַאװעגסױא זיא ,קנַאדעג ןוא טרָאװ ןופ טייקיטכעממוא רעד ,תולד ןקיט
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 ןילטייצ ןרהַא זיא סָאד .הביבס רעד ֹוצ עיצרָאּפָארּפ ןיא טינ ןצנַאג ןיא חוכ ַא

 רעד וצ תוכייש ןייק טינ טָאה ןוא ןיילַא טייטש רע .ּפָארַא גרַאב רעזדנוא ןיא

 .((עניימ ןיא גנוכיירטשרעטנוא יד) "עיצוטיטסניא ןַא יװ עיזעָאּפ רעשידיי

 טָאה ,ןענילטייצ טימ ןדנובעגסיוא יֹוזַא זיא סָאװ ,סיוװעשַאּב זַא ךיז טקיש

 ןייז ךָאנ רע ןעק ביול רעטפיורשעגפיוא ַאזַא טימ זַא ,ןָאטעג טכַארט ןייק טינ

 יװ לייוו דיירפ יו ,רעצ רעמ ןפַאשרַאפ ,עודיה וינע םעד ,טניירפ ןטנעָאנ ,רבח

 : ןעגנוזעג ,רעבמיא בקעי לאומש טָאה

 ,טָאג ַא ,טָאג ַא ,טָאג ָא
 טָאּפש ףיוא ךיא טעב דובכ ןשיװצ
 ...ןפָארטעג עטסעב ענײד טָאה סָאװ

 לא 8
6 

 -ייא ןײרַא עיזנעצער יד ןביירש םייב זיא ןטיװעשַאב ןיא יו ,שרעדנַא טשינ

 רעד ןיא ךָאד טלדנַאה רע .ןלצל אנמחר ,םידש רעדָא ,ןטוטיּפַאל ענייז ןופ רענ

 "ץיוועשיט השעמ/, גנולייצרעד ןייז ןיא לדש סָאד יו תואב תוא שממ עיזנעצער

 ,בר רעציוועשיט ןרַאפ לדש סָאד יװ ,(1959 ,29 שטרַאמ ,קיטנוז ,"סטרעוורָאפ;)

 רַאפ סיװעשַאב ךיוא טיירּפש ,געוו ןכיילג ןופ ןריפּפָארַא ףרַאד רע ןעמעוו

 קודב, ןענייז סָאװ ,"ןצענ יירד, עלַא ןופ סָאװ ,"הווַאג ןופ ץענ,; יד ןענילטייצ

 רענרעזייא,, ןַא ,ןסיוו ןסיװעשַאב טזָאל ,=הווַאנ , זיא ,קידצ ַא ןעגנַאפ וצ "הסונמו

 ,"קירב

 ירעש ט"מ ןיא טקניז טלעװע יד זַא ,בר ןטימ ןייא טהנעט לדש סָאד

 ץענ יד טבעוו סיװעשַאב ."םיעיקר עקוב, ַא זיא ,בר רעד ,רֶע ,רעבָא ,"האמוט

 -ייווש ןשילמיה םעד ןשיװצ/ : ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא ,ןענילטייצ םורַא הווַאג ןופ

 םעד ףיוא ןסָאלשטנַא ךיז, ,ןילטייצ ,רע טָאה "רעדרעמ ןשידרע םעד ןוא רעג

 טימ טנַאה-ןיא-טנַאה ןעגנַאגעג זיא גנולקיװטנַא עשיטעָאּפ; ןייז ןוא ?ןטשרע

 -רָאװרַאפ טונימ ןייק ףיוא טשינ רע טָאה ייברעד .ןשינעכוז עזעיגילער ענייז

 ַא ,טרָאװ ןייא טימ .(גנוכיירטשרעטנוא ןיימ) "ליטס םעד ,םרָאפ יד טזָאל

 ."האמוט ירעש ט"מ ןיא טקניז טלעװ, יד תעב ,"םיעיקר עקוב;

 סע

 ןילטייצ זַא ,טגָאז רע ןעוו ,סיװעשַאב טניימ סָאװ ,טדערעג טסנרע רעבָא
 -יבס רעזדדנוא וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא טינ ןצנַאג ןיא חוכ ַא יו ןסקַאוװעגסיױא, זיא
 -טשרע לָאצ רעקידנטײדַאב ץנַאג רעד ןופ הביבס יד סיװעשַאב טניימ ? "הב
 ןוא ?זדנוא טימ ָאד ,םשה ךורב ,ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיי עקיסַאלק
 ?זדנוא טימ ןעוועג ךָאנ ןטכענ ָאד טשרע ןענייז סָאװ ,ןטעָאּפ יד חוכמ זיא סָאװ
 ףױא ךָאנ זיא דיל רעייז .ןרָאװעג טליקרַאפ טינ ךָאנ ךָאד זיא םעטָא רעייז
 ערעייז .דיל עשידיי סָאד טצעש ןוא ביל טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ןופ ןּפיל יד

 ,סנטסקיצניוװ םוצ ,ןענייז ,?הביבס רעזדנוא, ןופ לייט ַא ןענייז סָאװ ,קרעוו
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 רעדָא דיל טעברַאעגרעביא ןַא סנילטייצ יוװ ,קיטכיו ןוא ךעלרעה ױזַא ךָאנ
 ןוא ןרָאװעג ןסירעגרעטנורַא ךעלטנירג טייצ רעייז ןיא ןענייז סָאװ ,עמעָאּפ

 -ערג רעדָא ,דיל סָאד קיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה ,ןילטייצ ,רע ,סָאװ טקַאפ רעד

 ןענייז רעסײררעטנורַא יד זַא טזייוו ,ןטעברַארעביא ןצנַאג ןיא ,עמעָאּפ ערעס

 ,טכערעגמוא טינ ,טדערעג דלימ .,ןעוועג

 לא א
: 

 "וטיטסניא; עיזעָאּפ עשידיי יד טפור רע ןעוו ,סיוװעשַאב טניימ סָאװ ןוא
 טימרעד טניימ סיװעשַאב ביוא ?ןייז לטבמ רע ליוו ןעמעוװ ןוא סָאװ ??עיצ
 ,רעכיב ערעייז ןבעגסױרַא ןיילַא ןפרַאד ןטעָאּפ עשידיי סָאװ ,םעד ןופ ןטעּפשּפָא
 ךיז ןכַאמ ןילַא ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןציטָאנ ןגרָאזַאב ןיײלַא ,ןפיוקרַאפ ייז ןיילַא
 לייט ןייק טינ ,ןילטייצ ןוא רע ,ןעד ןענייז --- סעימערּפ ןלייט סָאװ ,סירושז

 יד ןופ טגָאזעגּפָא ןעוו ךיז ,ןילטייצ רעדָא ,רע טָאה ?"עיצוטיטסניא; רעד ןופ
 ןעמעוו ןופ ןוא ןענַאװ ןופ ןוא ? סיוא-טלייט "עיצוטיטסניא, יד סָאװ ,סעימערּפ
 "סטרעװרָאפ, ןיא ךיז ןזייװַאב סָאװ ,ןציטָאנ עקידהנומש-לופּכ יד ןעמַאטש
 רעדָא ,שידיי ףיוא ךוב יינ ַא סעסיװעשַאב טניישרעד סע ןעוװ ,לָאמ רעדעי
 טציא ,ענעי ןיימ'כ ,"עשטקיּפ, ַא ךיוא רָאנ ,ןציטָאנ רָאנ טינ ןוא ? שילגנע
 רעטנורַא-טלקיש סיװעשַאצ ואוו ,"עשטקיּפ; ענערָאװעג טמירַאב-ןיוש ,אמתסמ
 -ַאב וַא ,ךיז טקיש .זָאנ רעטזגורבעגנָא רענעגייא ןייז ףיוא רעטערומכעגנָא ןַא
 יד ןלעטשּפָא טנעקעג טינ טלָאװ ,"עיצוטיטסניא;, ןגעק ױזַא זיא סָאװ ,סיוועש
 ?ןלעוװ לָאז רע ןעוו ,יטיסילבוּפ *עלענָאיצוטיטסניא; עקיזָאד

 5 יא
3 

 עיזנעצער רעד ןיא טגנערב סיװעשַאב סָאװ ,עטַאטיצ עטשרע עמַאס יד

 וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא טינ ןסקַאװעגסיױא, ןזיא ןילטייצ סיורג יוװ ןזייווַאב וצ

 ;ױזַא ךיז טנעייל ,"הביבס ןייז

 ,טגעמַאלרַאּפ ַא ןארַאּפ
 טנערב סָאװ
 .ןטַאבעד עשימסָאק ןיא
 ןטלעז טשינ ןוא -- ןטלעװ ןריטַאבעדיס
 .ןטלעװ ךיז ןגָאלשעצ
 .ןטַאררַאּפ ןוא ןלַאדנַאקס רָאפ ןעמוקיס
 ,םורק טרָאד טײג ץלַא
 םורַא ױזַא דָארג רָאנ
 ,יא ךײלג סָאװ טנעקרעד טרעװ
 ,תוכײיש טרעװ סָאה ןופ
 .דנעלרַאּפ ןופ םולש ןוא
 ,רעטכיד ןפיוא תורוד עלַא ןטרַאװיס ןוא
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 רעטכירַאב רעד ןרעט ןענעק טעװ סָאװ

 .טגעמַאלרַאֿפ םעבעי ןופ

 -גייא ַאזַא ,סלַאפנדעי) רעביירש רעקילייא ןַא ללכב זיא סָאװ ,סיװעשַאב
 -יצ ַא ,טניו רעד יװ טניוװשעג קיטירק ןייז ןיא זיא (ןביירש ןייז טכַאמ קורד
 ,יאדכ ןעוועג רעבָא טלָאװ סע ,דיל ןטייווצ א וצ רעטייוו קעװַא ןוא ןָאטעג ריט
 סָאװ טימ ,טרעלקעגפיוא ןבָאה "סטרעוװורָאפא ןופ רענעיל םעד לָאז רע זַא

 ,ןטַאבעד עשימסָאק ןיא טנערב סָאװ טנעמַאלרַאּפ ַא; יו ןקורדסיוא ענױזַא
 ןעמוק'ס .ןטלעװ ךיז ןגָאלשעצ ןטלעז טשינ ןוא ןטלעװ ןריטַאבעד'ס; רעדָא

 סָאד טָאה ןעמ סָאװרַאפ רעדָא ,עיזעַאּפ ןענייז --- ?ןטַאררַאפ ןוא ןלַאדנַאקס רָאפ
 -ָאּפ עשידיי יד ביוא .ןעמַארג עקידלקעלג טימ ןזרעפ ןיא ןביירש טזומעג ץלַא

 ,רעכיז ןייז רע געמ ,"עיצוטיטסניא; ןַא ,טגָאז סיװעשַאב יװ ,עקַאט זיא עיזע
 טלָאװ ,ךעלקישריוו ענױזַא זיולב טָאהעג ןעוועג ,הלילח ,טלָאװ ןילטייצ ןעוו זַא
 -פױרַא ןעועג טינ "עיצוטיטסניא; רעד ןופ לעווש רעד ףיוא וליפַא םיא ןעמ
 ,..טזָאלעג

 ואוו ,רעדיל סנילטייצ ןופ עגַאלפיוא רעיינ ַא ףיוא ןטרַאװ ןפרַאד ןעמ טעוו
 -ַארברַאפ ןצנַאג ןיא רעדָא ןרעװ טרעדנעעג רעדָא טעװ דיל עטריטיצ סָאד
 זיא רע רעטיב יװ ןעזנייא לָאז ,רעקיטירק רעד ,סיװעשַאב זַא ,ןרעװ טריק
 זיא ןילטייצ זַא ,זײװַאב ַא יװ ןזרעפ יד טריטיצ טָאה רע ןעוו ,ןלַאפעגנײרַא
 סָאװ ,ןילטייצ ? "הביבס ןייז וצ עיצרָאּפָארּפ ןיא טשינ ןצנַאג ןיא ןסקַאװעגסיוא;
 רע יװ ,םעד ךָאנ רָאי קיצנַאװצ דיל א סנייז ףיוא ןיבמ ַא ךעלטנייוועג טרעוו
 ןילַא עגַאלפיוא רעיינ ַא ןיא אמתסמ טעװ ,טקורדעג לָאמ ןטשרע םוצ סע טָאה

 יתורוד עלַא ןטרַאװ'ס, יװ ,ןקורדסיוא ענױזַא סָאװרַאפ ,עגַארפ יד ןרעפטנערַאּפ
 ןענייז ?טנעמַאלרַאּפ םענעי ןופ רעטכירַאב רעד ןרעוו טעװ סָאװ רעטכיד ןפיוא
 ,קיאעפדיל טינ ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןוא זָאלקַאמשעג

2 
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 -ער רעקידלזמ-םילש ןייז ןיא טריטיצ סיוװעשַאב סָאװ ,דיל עטייווצ סָאד

 ,ןזײװַאב ךעלנײשרַאװ ןפרַאד סָאװ ,תורוש עניױזַא טימ ןָא ךיז טבייה ,עיזנעצ

 ףיוא, טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד רַאפ ןעוועג ןקתמ שיטעָאּפ טָאה ןילטייצ סָאװ

 ןענעייל תורוש יד ."םרָאפ יד ןוא ליטס םעד טזָאלרָאװרַאפ (טשינ) טונימ ןייק
 סָאװ טָאג ַא ,ץעג ןקידירטעמָאעג סַאזָאניּפש ןיא ןביולג ךיא לָאז, : ֹוזַא ךיז
 םענעגייא םייב ןיא סָאװ ,טָאג א .ףַאשַאב םענעגייא ןייז ןרעדנע טשינ ןעק
 יד ןופ קנַאדעג רעד זַא ,ןייז וליפַא לָאז ,7? ףאלקש רעקידכעבענ ַא ץעזעג
 -וקַאב עיפָאזָאליפ עקיזָאד יד טָאה ןילטייצ זַא ,סעכלעזַא יװ סנױזַא זיא תורוש
 טימרעד ןיוש זיא ,"ליומ סדרעפ, ןופ ,טגָאו רענַאקירעמַא רעד יו ,שממ ,ןעמ
 -סױרַא טנעקעג טינ קנַאדעג םעד ןילטייצ טָאה סָאװרַאפ ? דיל ַא ,דיל סָאד
 רשַאב ?ןביירש טינ עזָארּפ ןייק ,הלילח ,ןעק רע ,יסָאװ ? עזָארּפ ןיא ןעגנערב
 רעכָא זיא ? עיידיא רעדָא ,קנַאדעג םעד טציּפשרַאפ ָאד טָאה םַארג רעד ,ןכב
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 ןַא ןציּפשרַאפ ױזַא עזָארּפ ןופ ןושל ןפיוא ךיוא ןעק ןילטייצ זַא ,טנַאקַאב טוג
 ,טגָאז סור רעד יװ ,ןפערט טייקיציּפש רעצנַאג ןייז טימ לָאז רע זַא ,קורדסיוא
 .ןײרַא גיוא ןיא ךיילג רָאנ ,םערב רעד ןיא טינ

 -- טהנעטעג יעמרַאלַאמ טעָאּפ רעשיזיוצנַארפ רעד טָאה יו ,ללכב ןוא

 יעמרַאלַאמ ,רעטרעװ טימ רָאנ ,ןעיידיא ןייק טימ טינ ןעמ טביירש רעדיל

 ןגערפנָא ךיז רעבָא רע לָאז .טינ טעטירָאטיױוא ןייק ןסיװעשַאב רַאפ אמתסמ זיא
 זַא ןגָאז םיא רע טעוװ ,ןכַאז ענױזַא ןיא יקב רעמ זיא סָאװ ,ןענילטייצ ייב
 , ,רבדב ןיבמ ַא ןעוועג זיא לרע רעד

4 

03 

 :יוזא טייג ,עיזנעצער ןייז ןופ ףוס םוצ טריטיצ סיװעשַאב סָאװ ,דיל סָאד

 (בילבעג ךיא ןיב ןײלַא

 ,ָאװַאואק םעד ץוחמ

 ןביז עטײװ ןעלמיה א

 .טָאג ןײמ רימ רלעטשרַאפ

 ןליפעג יד ןברַאטש סע

 .ליפעג ןײא רָאֹנ טבעל סע

 (ליּפש ןצ טרעהעגפיוא בָאהיכ

 .ליֿפש יד טליּפשעגסיױט זיאיס

 ןעגנירּפש לי ןײרַא טכַאנ א

 רָאעטעמ ַא יװ טסײג ןײמ
 ןעגניז רעטײרפַאב ַא טא
 .רָאכ ןײא ןיא רעטסײג טימ

 ,ןסיו טינ ןעמ ןעק ,רָאכ ןייא ןיא רעטסייג טימ ןעגניז ןגעוו ,אלימ זיא

 סיוועג ןילטייצ טלָאװ ,"עיצוטיטסניא; רעד ןופ רעטכיד עשידיי יד טימ רעבָא

 יו ךעלטעלּפוק ענױזַא זיולב טָאה רע ןעוו ,רָאכ ןייא ןיא ןעגניז טנעקעג טינ

 ןיא; רעדָא ,"ליּפש יד טליּפשעגסיױא זיא'ס ,ןליּפש וצ טרעהעגפיוא בָאה'כ;

 רשפא ,טסייװ רעוו ."רָאעטעמ ַא יו טסייג ןיימ ןעגנירּפש טעװ ןיירַא טכַאנ

 ענױזַא ןטלָאװ ,"טסוַאפ; לייט ןטייווצ רעדָא ,ןטשרע סעטעג ןיא ,שטייד ףיוא

 יד ןעגנילק שידיי ףיוא רעבָא ,"ןבַאהרע רעייז ןעגנולקעג ןזרעפ-רעטסייג

 לָאז ,םטיר ןקידלצנעט רעייז טימ ןוא *רָאעטעמ, ,"רָאכ, רעייז טימ ,ןזרעפ

 -קיד ןענייז ייז ןעוו ,וליפַא ,ךעלטעלּפוק-רעטַאעט יװ ,ןייז-לחומ ןילטייצ רימ

 לָאמַא ךָאנ .טימעג ןטלפייווצרַאפ ןוא ןטרעדורעצ-ףיט ַא ןופ ןרָאװעג טריט

 טעװ עיזעָאּפ רַאפ שוח ַא טָאה סע רעוו ןוא רעטרעוװ טימ ןעמ טביירש רעדיל

 ןגָאז וצ ױזַא ןענייז ןןרעפ עטריטיצ יד ןיא רעטרעװ יד זַא ,ןבעגוצ ןזומ

 .?עטליּפשעגסיױא,-שיטסילַאנרושז
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 -עייל ןעגנולייצרעד סעמעוו ,סיװעשַאב סָאװרַאפ ןייטשרַאפ וצ רעווש זיא סע

 טמוק סע ןעוו ןייז-העוט ױזַא ךיז לָאז ,עיזעָאּפ עטסנייפ יד יװ טפָא ךיז ןענ

 טינ רע טצַאשרעד ןטייווצ ַא ,ןענילטייצ יוװ ,רע טצַאשרעביא םענייא .ןטעָאּפ וצ

 ,ןבייל ינַאמ רעדָא ,ןקיווייל לשמל יו

 םעד טסנרע-וצ טינ ללכב טמענ רע זַא קורדניא םעד טפָא בָאה ךיא
 -גָא ,לקיטרַא ןַא טעילַאמכעגנָא ,ךיז טצעזעגקעוַא .רעכיב ןריזנעצער ןופ ןינע
 ,לסיגקַאנק םיא ףור ייג ןוא ןסירעגרעטנורַא רעדָא ,טביױלעגנָא ,טעיירבעג

 ,עשידיי סרעדנוזַאב ,,רעקיאזָארּפ עטסרעמ יד יוװ ,זַא ןייז רָאג ןעק סע
 -יא ןייק רַאפ טינ ייז טלַאה רעדָא ,טוג-וצ רעדיל ןייק טשינ רע טייטשרַאפ
 .ךַאז רעקיטכיוו קירעב

 יד יו ,רעדיל ערעסעב ןילטייצ טָאה קילג םוצ ,ןייז טינ לָאז סע יװ

 ןפָאש ךיז ןעק סָאװ ,קורדנייא ןפיוא טקוקעג טינ ןוא ,טריטיצ סיװעשַאב סָאװ
 טימ תוכייש ןיא ןענילטייצ ןגעו ןעגנוקרעמַאב עוויטַאגענ עכעלטע יד ןופ
 ,ענייז ןופ רענעקײלרַאפ א ןייז וצ ןֹופ טייוו ךיא ןיב ,עיזנעצער סעסיװעשַאב
 רעשידיי רעד ןיא טרָא ןייז ןופ רעדָא ,ןטנַאלַאט עשירעלעטשטפירש סנילטייצ
 ,עיזעָאּפ

 ןופ ךס ַא ןעייל ןוא רעדיל עטלמַאזעג ענייז ןיא ןײרַא טפָא קוק ךיא
 ,לשמל ,םיא ייב ןלעפעג רימ .ןגינעגרַאפ טימ ,לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ ייז
 -טנװַא ןעגנַאטש םענורב, :יװ ,עכעלטע רָאנ ןענָאמרעד וצ ,רעדיל ענױזַא
 עכעלטע עטשרע יד ,21928 רַאונַאי, ,"ןילטייצ ללה רעטָאפ ןיימ וצ דילא ,"טייצ
 ,"הנותח ַא ףיוא טרָאפ עבָאב יד; עדַאלַאב רעדָא ,דיל סָאד ,"ןעָאנד, ןופ ןפָארטס
 -ַאב רעדָא ,דיל סָאד ןוא ,21912 עשרַאװע ,"שידיי םעניעלּפ ןיא גָאלָאנָאמ ַא;
 ןוא ךלמ רעדירב, יד ןגעו ,"ןסעגעג תעדה-ץע ןופ טָאה םדָא ןעווע ,עדַאל
 -עג רימ זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא .קרַאטש סרעדנוזַאב רימ טלעפעג סָאװ ,"אשוז
 םוצ ךיז טָאה יז ןעוו ,סָאװ ,?הפיסַא ענעגרָאברַאפ יד, עמעָאּפ יד וליּפַא טלעפ
 ,"רעפמעק רעשידייא רעמונ בוט-םוי ַא ןיא ךיז טכַאד ,טקורדעג לָאמ ןטשרע
 ,ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש-וצ טינ יז טָאה

 ךיא זַא ,רעכיב סנילטייצ ןיא ןײרַא טפָא ױזַא קוק ךיא ,רעמ גיוט סָאװ
 שינכײצרַאפ-טלַאהניא רעד ןיא ןבײלקרעדנַאנַאפ דלַאב טעמכ ןיוש ךיז ןעק
 ;שינעײרדרַאפיּפָאק ַאזַא ןוא -- רעדיל עטלמַאזעג דנעב ייווצ עטשרע ענייז וצ
 .ןעװעג טינ ךוב שידיי םוש ןייק ןיא ךָאנ ןיא ,שינכייצרַאפ עקיזָאד יד יו

 א

 רשפא זיא סָאװ ,גנואיושנָא סנילטייצ ןגעוו ןטכַארט טינ לָאז ןעמ סָאװ
 ןוא ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא זיא רע זַא ,וצ עלַא ןביג ,גנואושנָא יו זָאכיסּפ רעמ
 -ץפ ,טסילַאנרושז רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא רע .רעביירש רעטבַאגַאב-קיטיײזלַא
 ןוא עשיגָאלָאעט ,עשיּפָאזָאליפ רעביא רעביירש ַא ,רעקימעלָאּפ ןוא טסינָאטעיל
 ,רעביירש ַא םתס יװ רעמ רע זיא ,רוטַארעטיל ךייש סָאװ .םינינע עשירַארעטיל
 .ויטקעיבָא רעמ ןייז סָאװ טינ ,ןלעװ ןוא ,ןבעגּפָא טימרעד ןלעוו ךיז לָאז רע ןעוו
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 רעדָא ,רעביירש עשידיי ערעדנַא ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ ןקוק רעקיצניװ רָאנ
 ןעגנַאגַאב לָאמַא םיא ןגעק זיא ןעמ סָאװ ,תולווע עשירַארעטיל יד ןסעגרַאּפ
 ,רעקיטירק עטסעב עמַאס יד ןופ רענייא ןייז טנעקעג רע טלָאװ ,עשרַאװ ןיא
 יד ןיא טקורדעג סנטצעל טָאה רע סָאװ ,ןטעברַא יד .טנייה ןבָאה רימ סָאװ
 -ּפִא עשירַארעטיל ערעדנַא ךיוא יוװ ,ףיורעד תודע ןגָאז ,"רעטעלב-ָאוויי;
 קנעדעג ךיא .ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טקורדעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנולדנַאה

 .ןעניסעיל ןגעוו לקיטרַא ןַא סנייז טוג סרעדנוזַאב
 עטסעב סָאד זיא "לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט , ןיא "קיטיירפ-זיב-קיטיירפ; ןייז

 ,קיציוװ ,קיניזפרַאש זיא רע .גָאט ןקיטנייה ייב שידיי ףיוא ןימ םעד ןופ

 -עג טָאה ,ךס ַא טסייו רע .קימעלָאּפ ןייז ןיא סרעדנוזַאב ,לופטנעמַארעּפמעט

 טסַאלַאב רעקירעביא ןַא יװ טינ ךיז טגייל עיצידורע ןייז ןוא ,ךס ַא טנעייל

 ,ָאי ."סקיטיירפ, יד ןיא קילײװגנַאל טינ לָאמנייק זיא רע .,ןביײרש ןייז ףיוא

 טָאה רע זַא ,רע טניימ טגָאז רע סָאװ זַא ,טסייוו ןעמ רעבָא ,םיכסמ טינ רעדָא

 ךות טריזיװָארּפמיא טינ רע טָאה גנוניימ ןייז זַא ,גנולעטש ַא ,טקנוּפדנַאטש ַא

 :טרָאד טייטש יוװ .טנַאה רעד ןיא ןעּפ יד ןטלַאה םייב ,רוביד ידכ
 1 סט9פ 1815 26 10260655, ץ64 1626 15 1064804 {מ ({

 צ

 -גופ ךַארּפש ןייז זיא ,טעָאּפ רעשיאערבעה ַא ךָאנ וצרעד ןוא טעָאּפ ַא

 רַאפ עיזעָאּפ יד רע טוָאל טעָאּפ רעתמא ןַא יװ .תוצילמ ןופ ןייר ןגעווטסעד

 ןייז זיא ,שטנעמ-םירפס-ןוא--רעכיב ַא ןייז טינ לָאז רע לפיוו ,רעדיל ענייז

 סָאד זיא ןושל ןייז זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא .שיטַאמָאידיא ןוא קיטפַאז ןושל

 קיאַאזָאמ ַא יװ זיא סע .ןביירש ןייז ןיא עטסשיטַארקָאמעד ןוא עטסשידיי עמַאס

 טריטעקָאק רע .ןטָארטרַאפ ךיילג םיא ןיא ןענייז ןטכיש עלַא --- ןבעל ןשידיי ןופ

 ,טינ ךיז טגָאי רע .טּפַאשרעטסײמ-ךַארּפש ןייז טימ ןביירש ןייז ןיא טינ רעבָא

 -עזדנוא ןופ ערעדנַא יו ,לָאז רע זַא ,טינ טליפ ןעמ .ןושל-ישודיח ךָאנ ,לעיצעּפס

 .ןעוטפיוא:ךַארּפש טימ ןשַאררעביא רדסכ ןלעװ ,סרעטסיימ-שידיי ער
2 
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 ,תולעמ ערעייז ןליפרעד לָאז ןעמ זַא ,ןענעייל ךס ַא ןעמ ףרַאד רעדיל ענייז

 -ַאנרושז וצ ,שיטַאמעכס וצ ,טכייל וצ לסיבַא יז ןענייז קורדנייא ןטשרע ןפיוא

 ןטמָארּפסקע ןופ קורדנייא ןַא עלַא בייהנָא ןיא ןכַאמ ערעצריק יד .שיטסיל

 סָאװ זַא ,ןליפרעד וצ ןָא ןעמ טבייה ןיירַא ייז ןיא ךיז טנעייל ןעמ זַא רעבָא

 -- ןתמא רעד ןיא זיא ,טײקטּפַאכעגּפָא רַאפ ןטלַאהעג ביײהנָא ןיא טָאה ןעמ

 .ורמוא רעקיטסייג ,טעּפמיא

 טיירש סע ,ייז ןיא ךיז טלמוט סע ,רעדיל סנילטייצ ןיא ךיז טרעדור סע

 טליפ ןעמ .תולאש טימ ןוא תוישק טימ ,תונעמ ןוא תונעט טימ ייז ןיא

 ןקידרדסכ ַא ןופ ,ןייז"ךַאװ ןקיטסייג ןקידנעטש ַא ןופ קורדסיוא םעד ייז ןיא

 טינ טרעה רע .טלעװ רעד ףיוא טרָא ןייק ןעניפעג ךיז ןענעק טינ ןקיאורמוא

 רעד ןיא ּפָאק ,טדערעג וויטַארוגיפ ,ךיז ןגָאלש וצ ,ןכוז וצ ,ןגערפ וצ ףיוא
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 ,טלַאהנָא לקיטש ַא ןבָאה יבַא ,יורטש ַא ןיא ןּפַאכנָא יאדוב ךיז ליוו רע .טנַאװ
 סָאװ ןוא רעוו ןסיוו וצ ,"ןיז טינ רעדָא ,ןיז ַאיק ןופ עגַארּפ ַא םיא ייב זיא סע
 רעד יא זיא סָאד .טלעוו רעד ףיוא ןָאט ףרַאד רעדָא ,טוט רע סָאװ ןוא זיא רע
 ןייגרעד ןלעוװ ןופ טרּפ םעד ןיא ,רעדיל ענייז ןופ םזיטַאמַארד רעד יא ,םזיריל

 ןופ סעּפע ךיז ןיא ןילטייצ טָאה ,זיא רע סָאװ ןוא רע םעד ןופ דוס םעד
 טָאה ץרּפ .יַאנגל טינ טולָאסבַא סָאד גָאז ךיא ןוא ,"ןלטכ םענעגושמ/, סצרּפ

 ןילטייצ זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא "ןלטב םענעגושמ/; ןייז ןעמונעג טסנרע רעייז

 ,טסנרע ךיוא םיא טמענ
 כא לא
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 ,ןטנעמעלע עכעלנעזרעּפ-ןייר ךיז ןיא טָאה סָאװ ,?טעלמַאה, דיל םעד ןיא

 םענעגושמ, ןיא רעמ שינעצס טנָאמרעד סָאװ ,עלעטש ַא ןַארַאפ ןליפַא זיא
 :ץנירּפ ןשינעד סריּפסקעש ןיא יװ ,"ןלטב

 .ןָא ךימ קוק...

 ריִפָאזַאליּפ טא וברַאט ַא ײב ײטש ךיא
 רימ םורַא טײװ ןעװ
 -- ןעײרש טא ןטלעװ ןלַאּפ
 ...ךיא ןט סָאװ

 ,טגארס עגושמ

 .רעכיט עסַאנ טימ טרישזַאדנַאב ּפָאק רעד
 רימ ןצ ןטװעג ךיז טלעװ יד טָאה ױזַא
 .רעכיב רימ ןבעגעג טא

 ,.רעביב ,רעכיב ,רעכיב

 ,טשימעצ ךימ יזַא ןבָאה יז

 ;רעכיז ףױא טשינ סײװיכ דזַא

 .םשיג יצ ַָאד ךיט ךיב

 שיטסירעטקַארַאכ רעבָא זיא סע ,עיזעָאּפ ענשזַאװ-וצ ןייק טינ זיא סָאד
 ,טרָאװ עקיטכיר סָאד טינ רשפא זיא גנַאג .גנַאג ןשיאיידיא סנילטייצ רַאפ
 ךיז טגָאי רע .רעקיטכיר ןעוועג טלָאװ ףַאלעג .ןענילטייצ ןגעוו טדער ןעמ ןעוו
 טלָאװ רע יװ ,לייאעג טימ לופ זיא םטיר ןייז .הלהב ַא ןיא יװ דיל ןייז ןיא
 ןיז ַא ,ןיימ א ,רקיע ןַא ןלעפרַאפ וצ סעּפע טַאהעג ָארומ

 םיא ייב ךיז טקירד ,ךיז ןיא טָאה ןילטייצ סָאװ ,טײקיטסגנַא עקיטסייג יד
 יו ,קורדנייא םעד טכַאמ סע .רעגנוה-טרָאװ ןימ ַא ןיא ,רעדיל יד ןיא סיוא
 -ץג טינרָאג ךיז ןוא טײקיטסַאה סיורג טימ ןעגנולשעג רעטרעוו יד טלָאװ רע
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 רע סָאװ ,טעטילַאער ַא סעּפע ןטיברַאפ םיא ןטלָאװ ייז יו ,ןקיטעזנָא טנעק
 ןטפעהַאב טינ טקעריד ריא טימ ךיז ןעק

 א

 ןענייז שפנה-תולכא שיארבעה ףיוא טפור ןעמ סָאװ ןוא טסגנַא ,קערש
 -ענַאטשרַאפ-טינ םעד רַאפ קערש יד .עיזעָאּפ סנילטייצ ןופ תוחוכ-געוװַאב יד
 טייז רענעי ףיוא זיא סָאװ ,םעד וצ טפַאשקנעב יד ,םענעסַאלשרַאפ ,םענ

 ,טייקטבע-ליפעג רעייז ,גנַארד ןשיטעָאּפ רעייז רעדיל ענייז טיג ,גנַאהרָאפ

 סנקלָאװ ואוו ןיהַא; דיל ַא ןיא טגָאז רע יװ ,ןעייג ןָא טבייה ןילטייצ ןעוו
 תמא; םוצ רעדָא ,"רקיע ןטשרע ןופ לעװש; םוצ טייג רע ןעוו רעדָא ,"ןעייג
 ןַארַאפ ךיוא זיא סע ,דיל ןייז ןופ םטיר ןטימ טימ ןעמ טייג ,"ןעָאנד יד ןופ
 ןיא ,ןענרעל ןיא רועיש ַא רעדָא ,םירישה-ריש ןגָאז םייב יוװ ,טייקנגענוזעצ ַאזַא
 ןַארַאפ ךיוא ייז ןיא זיא יירשעג ןטלפייווצרַאפ רעסיוא .רעדיל ערעסעב ענייז
 ןיא עטסשינַאגרָא ןוא עטסטכע עמַאס סָאד רעבָא .רעיורט ןופ ןוגינ רעד
 .רעטרעװ ןופ געיעג רעד זיא ,ןענָאטַאב רעדיו ךיא ליוו ,עיזעָאּפ סנילטייצ
 .ןַאגַארוא ןַא יו רענעייל ןפיוא ןָא ךיז ןגָאי ייז

 רע זיא ,טעָאּפ "רעשיטעָאּפפ תמא ןַא קידנעטש טינ זיא ןילטייצ ביוא
 -ניא זיא דיל ַא סנייז .טעָאּפ רעטנַאסערעטניא ןַא קידנעטש טעמכ רעבָא
 ןיא טגָאמרַאפ רע .קרַאטש וצ טשינ סע זיא שיטעַאּפ ןעוו וליפַא ,טנַאסערעט
 זיא רע .,רָאמוה וליפַא ןוא ,ןיזפרַאש ךס ַא ,עזָארּפ ןייז ןיא יו ,רעדיל ענייז

 רָאנ ,"רעקיזיפַאטעמ;ַא רָאנ טינ ,דיל ַא םענייז ןיא טגָאז רע יװ ,ןעמעלַא ךָאנ
 רע .עמעט ַא רַאפ שוח ַא רע טָאה טסילַאנרושז ַא יו ןוא ,?טסילַאנרושז, ַא ךיוא
 ךיוא ןעק רע .דיל ַא רַאפ עמעט ַא טימ םײהַא טמוק ןוא סַאג רעד ךרוד טייג
 עטסשיזיפַאטעמ ןוא עטסקיטכרָאפסטָאג ענייז ןיא וליפַא "ץלא לקיטש ַא ןייז

 זיא .,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןזָאוטריװ-זרעפ-טּפיוה יד ןופ רענייא .רעדיל

 ענייז ןופ ךס ַא ןענייז ךעלטנגייא .טסימַארגיּפע רעטנכייצעגסיוא ןַא ךיוא רע

 -קריווא ענייז ןזָאל וצ ױזַא יו רעדיל ענייז ןיא טסייוו רע .ןעמַארגיּפע רעדיל
 יו טקנוּפ ןוא .ערעזדנוא "ןטייקכעלקריוו יד ןופ קזוח ןביירט, ?ןטייקכעל

 רעד ןיא טלעוו רעד ןדער וצ יוװ רעדיל יד ןיא ךיוא רע טסייוו ,עזָארּפ ןייז ןיא

 ןיא םקונ; ךיז רע זיא --- "ָאי ןדעי דשוח זיא ןומה רעד לייוו, םירָאװ ,ןיירַא לַאג

 ."ןעניינ עגולק
 כא לא

 לא

 רעשיטסינַאברוא ןַא וליפַא ,רעשיטסינרעדָאמ ַא סיואכרוד זיא ןילטייצ

 ליפעג ןייז ןיא וליפַא .שזַאמיא ןייז ןיא ןוא םטיר ןייז ןיא סָאד זיא רע .רעטכיד

 טליה רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ןוא .סעשיטָאטשסיױרג ןַארַאפ זיא ץק רַאפ

 סָאװ ןוא סָאטעג עשידיי עטלַא ןופ סנטָאש עשיטסימ יד ןיא קרַאטש ױזַא ךיז

 ךות ןיא רע זיא ,*י"רַא ןופ ןוא תפצ ןופ/ ךָאנ ,דיל ַא ןיא טגָאז רע יװ ,זיא רע

 ךיז טָאה סָאװ ,םעד ןופ טייוו טינ ללכב זיא ןוא ןרעלדַאב ןופ טייוו טינ ךיוא
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 -רַאפ יד ןיא ,עּפָארײא ןופ סרעטנעצ ערעדנַא ןיא ןוא ,זירַאּפ ןיא שיטעָאּפ ןָאטעג
 ,רָאי רעקילדנעצ עכעלטע ענעגנַאג

 לא

 ןָאט וצ טָאה טעָאּפ סלַא ןענילטייצ טלעפ סע סָאװ זַא ,טגָאזעג טלָאװ ךיא
 םעד טימ יוװ ,דיל ןייז ןופ גנומערופסיוא רעדָא ,קורדסיוא ןטימ ױזַא טינ
 ןוא ןבעל סָאד ליפוצ טעז רע .טרעפכורפַאב שירעפעש טרעװ רע יװ ןפוא
 ךס ַא טָאה רע שטָאכ .םירפס ןוא רעכיב ןופ עמזירפ רעד ךרוד רוטַאנ יד
 ,עלעטוקעלעטניא יו טוג ױזַא ,עכעלניז ,עלעוזיוו -- ןשוַאמיא עפרַאש ןוא עטוג
 יד טינ ןוא ןײשּפָא םעד ךיז ןיא טָאה סע .טעטילַאער דיל ןייז ןיא ךָאד טלעפ
 יװ ,ןרעוו ןופ סעצָארּפ ןיא יװ זדנוא וצ ןעמוק רעדיל ענייז .רָאװ ןופ תושממ
 ,ןורסח רעייז ךיוא רעבָא ,הלעמ רעייז זיא סָאד .זיורב ןוא ךָאק ןטימ עמַאס ןיא
 יז ,טעטילַאניפ עשירעלטסניק ייז טלעפ סע .קיטרַאפ טינ לָאמנייק ןענייז ייז

 רעדיל סנילטייצ ,טעטילַאער ַא יװ טינ ןוא ,שינעכיילג ַא יוװ ןורכז ןיא ןביילב

 ...םייחה-חור רעמ לסיבַא זיא טלעפ סע סָאװ ,שדוקה-חור גונעג ךיז ןיא ןבָאה
 טרעה ןעמ .ןעמַארג ןופ ץנימ ףיוא דיל א סנייז טפָא טייבעצ ןילטייצ

 ַא ןעמַארג יד ןופ רעּפמילקעג םעד בילוצ ,דיל ןופ קיזומ יד טינ לָאמוצ
 ןַא זיא רע סָאװ רָאנ טינ ,ןורסח רעטסערג רעד רשפא ,ךיוא זיא ןורסח
 רעד ןיא טניואוועגוצ ןיוש ךיז ןעמ טָאה םעד וצ ,רעטכיד רעלעוטקעלעטניא
 רעדָא ,רעטכיד רעלעוטקעלעטניא ןייק טינ טנייה זיא רעוו .עיזעָאּפ רעשידיי
 -קעלעטניא זדנוא ייב ןיוש ןעמ טביירש ץניווָארּפ רעד ןיא וליפַא .ןירעטכיד
 רעטכיד ַא זיא ןילטייצ סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ןורסח רעד .רעדיל עלעוט
 ַא ןופ סעּפע ןעמ טליפ דיל ןטסעב ןייז ןיא ןליפַא סָאװ { סעיצַאלוקעּפס ןופ

 ןוא רע טרילוּפינַאמ רעטכיד רעוויטַאלוקעּפס סלַא .לוּפלּפ רעדָא ,רמַאמ

 ןליפַא ,ןעמיטש לָאז ןובשח רעד ידכ ,ןפירגַאב ןוא רעטרעו טימ טרילגנָאשז
 טגָאז ןײלַא רע יוװ ,טסעגרַאפ רע .טינ רע טמיטש טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעוו
 .רעכיווערַאמ ַא זיא לכש רעד; זַא ,ץעגרע

 טלָאװ ּפָאק ןיא טינ ןוא ןצרַאה ןיא ןענייז ןגיוא ענייז סָאװ רעטכיד ַא
 :יװ ,טגָאזעג טינ סנױזַא לשמל

 ,הרומג הריפכב טיוט ןיא רסוכ 8 ןיביב

 .ם"דהחל טא רסקש זיא טױט

 ?ןעניָאילימ סטעז יד טיוט ןעד ןענײז

 ,םַאלפ רעקידעבעל א ןענייז ייז
 רעד ."רעכיווערַאמ םעד ,"לכש, םעד ןופ טגָאזעגרעטנוא המכח ַא זיא סָאד

 -טכייל ױזַא ןיא רע סָאװ רָאנ טינ זיא חרכ ןשינילטייצ םעד ןופ קילגמוא
 לָאז ןעמ זַא ,ןעוועג גונעג ןיוש טלָאװ ןיילא סָאד שטָאכ ,טַאלג ןוא קיזרעפ
 -וקעּפס ַא יװ רעמ טינ זיא סע סָאװ רָאנ ,הזינג רעקיבייא וצ ןטּפשמרַאפ םיא
 ,טָארקנַאב וצ ןריפרעד זומ סָאװ ,תונובשח טימ ןרילוּפינַאמ ַא ,עיצַאל
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 -רעד ךָאנ זיא עשי טימ שא ךיז טריריטילַא שיאערבעה ףיוא סָאװ ,רַאפרעד
 טושּפ ,שַא טמוק שֶא ךָאנ .גנוקעד עלַאער טָאה סָאד זַא ,ןעגנורדעג טינ ןופ
 רעקידעבעל, ַא ןרָאװעג ןענייז ןענָאילימ סקעז יד ! הלודג ַא !שַא טימ גרעב ,שֵא
 ןבָאה לכה-ךס ןשימסָאק ןייז רַאפ ףרַאד "ןובשח רעכעלטעג; רעד ביוא ."םַאלפ
 -עמַא רענעי סָאװ ןגָאז זיולב םיא ןגעוו ןעמ ןעק ,ןעמַאלּפ עקידעבעל ָא-ענױזַא
 ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,עיצוטיטסנָאק רעד ןגעוו טגָאזעג טָאה רענַאקיר
 ...ײרעפַאלקש רַאפ זיא יז זַא

 :?רענייווַאב וצ הרושב; ענייש ַא ,עמַאמ-עטַאט רַאפ טסיירט ענייש ַא

 ...ריחירב ןַײד ךיוא .,,
 !טיױט טינ רעבָא ,טנערברַאּפ
 הסיו וטסנָאק סָאװ
 ךָארב יד טָאה רע ףיט יװ
 * טהררברַאפ

 -סילַאבַאק רעדָא ,ןליּפשטרָאװ עקידהמכח ןייק טימ ןוא .. .ןעמ טסייוו יוא
 ןעמ ןעק ןעגנַאלק ןוא תויתוא ןופ ,טרָאד טסייה סע יװ דעדָא ,םיפורצ עשיט
 עטכַארבעגמוא עריא רַאפ ץַאק ַא וליפַא ןוא ןרעפטנערַאפ טינ סעידעגַארט ענױזַא

 ,ןקיטיגרַאפ טינ ךעלעצעק
 ,טסואװַאב יוװ ,יז .טייצ יד --- ןירעטסיירט ןייא ןַארַאפ זיא טרּפ םעד ןיא

 ןטסײרט-טרָאװ ןפַאש ןעמענ ךיז ןטעָאּפ ךיוא טפלעה יז .ןרנואוו עלַא טלייה

 רקש זיא טיוט; :ןָאט גָאז ַא לרעבעל סייוו ַאזַא טימ ךיז ןוא ןליּפש-טרָאװ ןוא
 ,(םעט ןוא ןח אלמ זיא ָאד ם"דהל רעד) ."ם"דהל ןוא

* .{ 8 

 עדייב ערעזדנוא ןיא טעָאּפ לקיטש ַא ךיוא זיא סָאװ ,גרעבנירג יבצ ירוא

 ךיוא טָאה סָאװ ןוא ןלַאװק עטסשידיי עמַאס יד ןופ ךיוא טּפעש סָאװ ,תונושל

 רעד ףיױא טרעפטנעעג גנַאל ןיוש טָאה -- ןדיי ייב תובָא-תוכז לקיטש ַא

 :טױט ןכָאנ "םַאלּפ רעקידעבעעלא ַא ןרעוו ןופ הלודג

 ,חצבנה יפוסוליּפ ,םכל ןומיִסַא

 ...תומה רח8אל זורה ײסחל

 .חבמה יטמק רעב םכל ןומיסא

 24 יולי .יקיוייומי --.םסווטוקנמויאפ :---.ףססיוויעילילאטאפ --.סשוסהוואשאי.;?ט אקעי: טאאוהאווואשששא ==אשסאי-לאריאהאי

 (* ...רפש ירמא לכ דעב םכל ןומיסַא

 ,טייקיביײא רעד ןופ ןפָאזָאליפ ,רעיירד א ךייא טַאנ (*
 ,טיוט ןכָאנ טסייג ןופ ןבעל ןרַאפ
 .ןרעטש ןופ ןשטיינק יד רַאפ רעיירד א ךייא טַאנ
 .ייןצכעגָאז ענייש עלא יד ראפ רעיירד א ךייא טַאנ
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 -תוכלמ ייב תיב-ןב ַא ןגָאז וצ ױזַא ,ןילטייצ ןרהַא יוװ ,טעָאּפ ַאזַא וליפַא

 עירעטלַאהכוב יד ןריפ ןופ ןטלַאהּפָא לייוורעד טגעמעג ךָאנ ךיז טלָאװ ,םימש
 לַאער וצ ךָאנ ןענייז ןעמַאלפ יד .תונובשח-םַאלּפ סמלוע-לשדונובר םעד ןופ
 ןיא לָאז ןילטייצ ןעוו ,רעסעב ןעוועג טלָאװ סע ,תוצילמ עשיטעָאּפ ןרעוו וצ

 : דיל קידרעירפ ַא ןופ הצע ענעגייא ןַא ענייז ןגלָאפ ןעוועג טרּפ םעד

 -- גיווש ןוא סײװ ןוא

 .ורהַא םודיו :טײטש סע יװ ,גײװש

| (1959) 

 סטָאילע .ס .ט ןופ גנוצעזרעביא סרעקיטש דיאמ וצ

 "דנעל טסיעו,

 ויא ריא ןופ לייט ַא סָאװ ,"דנעל טסיעװש עמעָאּפ סטָאילע .ס .ט

 -רעביא סרעקיטש ריאמ ןיא ,1959 ץרעמ-רַאונַאי ,"לָאשגָאװ, ןיא ןענישרעד

 "גוא ןופ קרעוװ עשיטעָאּפ עטסכיירסולפנייא עמַאס יד ןופ ענייא זיא ,גנוצעז

 י ,טייצ רעזד

 סולפנייא ןַא טַאהעג יז טָאה 1922 ןיא ןענישרעד זיא עמעָאּפ יד טניז

 טַאהעג ןוא טייצ רעזדנוא ןופ ןרוטַארעטיל עשיאעּפָארײא עלַא ףיוא טעמכ

 ןופ עיזעַאּפ רעד ףיוא ,סולפנייא ןקידנדײשטנַא ןַא שממ ,ןסיורג ַא רָאג

 ייב ָאד ןטסקיצניוװ ,עיזעָאּפ עשידיי יד לפיוו ףיוא .עקירעמַא ןוא דנַאלגנע

 רעטנעָאנ ןיא טציא ךָאנ טייטש ןוא ןענַאטשעג זיא ,עקירעמַא ןיא זדנוא

 -יד ַא טַאהעג עמעָאּפ יד טָאה ,רוטַארעטיל רעשילגנע רעד טימ גנורירַאב

 .עיֹזעאֹּפ רעשידיי רעד ףיוא ךיוא סולפנייא ןטקעריד טינ ןוא ןטקער

 ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ַאזַא ,סולפנייא "ןטקעריד-טינ, גָאז ךיא

 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןטעָאּפ עשילגנע ערענעלק ןופ רעטכיד עשידיי ףיוא

 טָאה ןעמ סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ םירָאװ --- סולפנייא סטָאילע רעטנוא

 טפָא ,ללכב ןטָאילע ןופ ןפַאש סָאד יו ,"דנעל טסיעווק עמעָאּפ יד זדנוא ייב

 זיא סָאװ ,אפור ןשימיײײה םענעי ןופ טייקרעכיז רעד טימ ןסירעגרעטנורַא

 רָאּפ ַא זױלב ןבָאה -- ָאטשינ זיא קפוד ןייק זַא ,טגייצרעביא ןעוועג

 ןבָאה ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,טנעיײלעג עמעָאּפ יד ןטעָאּפ עשידיי עטלייצעג

 -- לענָאיצַאמע רעדָא לעוטקעלעטניא -- ןעמענַאב וצ יז ימ יד ךיז ןעמונעג

 ,טינ דיישרעטנוא ןייק רשפא זיא

 בוא .עמעָאּפ עטכייל ןייק טינ זיא "דנעל טסיעוו, זַא ,זיא תמא רעד

 -זעיגילער ,עשיטע .,עלעוטקעלעטניא עריא עלַא ןיא ןייטשרַאפ יז ליוו ןעמ

 ןעמענ ךיז ןעמ זומ ,סעיצַאקילּפמיא עשיריל-לענָאיסעּפנָאק ןוא עשיטסימ

 ןכוזכָאנ ,טיובעג עמעָאּפ יד זיא ייז ףיוא סָאװ םירוקמ יד ןקוקוצכָאנ ימ יד
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 ןוא ףניפ םורַא ןופ ןטַאטיצ טכַארבעג ןרעװ סע ןענַאװ ןופ ןטסקעטנָאק יד
 ,לג ,ד .א סעיװלַא יד ןרירפישעד ,רעביירש ןוא ןטעָאּפ ענעדישרַאפ קיסיירד

 -וצרעביא לָאמ עכעלטע עמעָאּפ יד דלודעג ןבָאה ןעמ ףרַאד סנטסקיצניוו

 .ןענעייל

 עקיטכיר סָאד זיא סָאד ביוא -- "ןיײטשרַאפא עמעָאּפ יד רעבָא ןָאק ןעמ
 רעטסטרירטנעצנָאק עמַאס ריא ןיא עיזעָאּפ ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,טרָאװ
 ,םירוקמ יד רעדָא ןטַאטיצ יד טקוקעגכָאנ טינ טָאה ןעמ ןעוו וליּפַא --- םרָאפ
 ןטפירש יד טימ טנַאקַאב טינ זיא ןעמ ,טירקסנַאס ןייק טינ ןעק ןעמ ןעוו
 -טעּפ ןופ טמַאטש סָאװ ףַארגיּפע ןשינײטַאל ןטימ רעדָא ןיטסוגױא .טס ןופ
 ?ןָאקיריטַאס, סעסוינָאר

 ,לבש טימ טיג ןוא ליפעג טימ ןענעייל ביױהנָא ןיא עמעָאּפ יד געמ ןעמ

 -- קרעוו שיטעָאּפ רעדנַא רעדעי טנעייל ןעמ יװ ױזַא ןענעייל יז ןעק ןעמ
 ,ןלעטש עוויטַארַאנ ,גנַאלק םעד בילוצ ,רעדליב יד בילוצ ,ךַארּפש רעד בילוצ

 יד ןשיװצ סָאװ ,"דנעל טסיעוװופ אקווד ןוא .קיריל רעד ןוא שזַאנָאסרעּפ םעד

 ןבָאה ןליוו סָאװ ענױזַא ןַארַאפ ןענייז ןבירשעג עמעָאּפ רעד ןגעוו ןבָאה סָאװ
 -עריט זיא רָאטַארַאנ רעד זַא ןוא קרעוו שיטַאמַארד ַא סיואכרוד זיא סָאד זַא
 ענייא זיא ,סיוא רימ טזייו ,"דנעל טסיעו, אקווד -- טָאילע טינ ןוא סַאיז
 ןטעָאּפ ערעדנַא ןופ ןטַאטיצ יד וליפַא .ןכַאז עטסשיריל עמַאס סטָאילע ןופ

 ןבָאה ,קרעוװו ןייז ןופ בעוװװעג ןיא שינַאגרָא ױזַא טרירגעטניא טָאילע סָאװ
 סרעטכיד ןופ לײט א ןענייז ןטַאטיצ יד .גנוטיידַאב עשינָאריא-שיריל ַא
 ןטכיל עמעָאּפ רעד ןופ גנַאג ןיא ןוא ןייזטסואווַאברעטנוא ןוא ןייזטסואווַאב
 רעד סָאװ םעד וצ רַאטנעמָאק רעשיריל-שינָאריא ןַא יװ ןַאטנָאּפס ףיוא ייז
 .טרעדליש רעדָא טעז רָאטַארַאנ

 ,םישרופמ עטסקידלוּפליּפ עמַאס יד וליפַא ,עלַא זַא ,ךָאד זיא תמא רעד

 שיטעָאּפ ַא יו "דנעל טסיעוש ןענעייל טזומעג בױהנָא ןיא ןבָאה ,סטָאילע

 ןעוועטנורגרעד וצ ךיז קשח רעד .הרות-ירתס ןופ קרעוו ַא יו טינ ןוא קרעוו

 טָאה ןעמ ןעוו ,רעטעּפש טשרע ףיוא טמוק קרעוװו ןופ שרוש ןוא ךות םוצ

 ןשירעלטסניק םעד טליפרעד ןפוא ןשיטעטסעילענָאיצַאמע-טקעריד ַא ףיוא

 עקידתודוס סָאד ,עלעקנוט סָאד זַא ,שוחב טליפרעד טָאה ןעמ ןעוו ,טרעוו

 ,גנופיטרַאפ רעשיטעָאּפ ןופ טַאטלוזער רעד רָאנ ,עיצַאקיפיטסימ ןייק טינ זיא

 ןקידכרדה תציפק םעיינ ַא ןופ ןוא עיצידורע רעויטַאערק ןוא רעסיורג ןופ

 ,דָאטעמ ןשיטעָאּפ

 טגָאז ךעלציּפשרעבױא ןָא עמעָאּפ יד רעביא טנעייל ןעמ יו םעד ךָאנ
 ןטילקַארעה ןגעװ טגָאזעג ןבָאה לָאז סעטַארקָאס סָאװ ריא ןגעוו ךיז ןעמ
 ןוא ,טוג רעייז ,טוג זיא ןענַאטשרַאפ טָאה ןעמ סָאװ סָאד .-- ןלעקנוט םעד
 ,רעסעב ךָאנ ןייז יאדװַא זומ ,ןענַאטשרַאפ טינ טָאה ןעמ סָאװ סָאד

408 



 קרעװ םעד ןיא םיזמר יד ןופ ןיימ םעד רעבָא ךיז טסיוורעד ןעמ רעדייא

 םידיסח סטָאילע ןופ ןעגנושטייטניירַא םילת:ילית יד טימ ךיז טנעקַאב ןעמ ןוא

 ןבָאה האנה קרַאטש ךיוא ריא ןופ ןעמ ןָאק ,םישרופמ ןוא

 ריא ןגעוו סָאוװ ,"ירַאמ; יד זיא סע רעוו ןסיוו טינ ,לשמל ,ףרַאד ןעמ

 רעד ןופ לײט ןטשרע ןיא תורוש קילדנעצ רָאּפ עטשרע יד ןיא ךיז טדער

 -מיצולּפ םעד ןופ הרוש רעטנצכַא רעד ךָאנ טרעטיצעגפיוא ןרעוו וצ ,עמעָאּפ

 רעכעלרעייפ רעד ןופ ןוא םטיר ןוא גנַאגרעביא ןשילַאקיזומ-שיטעטסעיַאמ ןקיד

 רעדנַא ןַא ןיא ךיז ןעמ טניפעג תורוש עקידרעטייוו ףלעווצ יד ןיא .גנוריזַארפ

 וצ טַאהעג ןעמ טָאה טרָאד .תורוש ףלעװצ עטשרע יד ןיא יוװ רעפסָאמטַא

 -ַאלרַאפ ַא טימ ,טײקנּפמורשעגניײא רעקיטסייג ןופ ערעפסָאמטַא ןַא טימ ןָאט

 ענייק רָאג , זיא סָאװ ,יורפ א סעּפע ןופ טייקידכעבענ רעשינעטסַארוװענ רענער

 "שטיוד טכע ,ןעואטיל סיואק טמַאטש רָאנ ,"ןיסור

 רעפסָאמטַא ןַא ןיא ןיוש ןעמ זיא תורוש ףלעוװצ עקידרעטייו יד ןיא

 ףיוא טגנילק סע .ןעגנופָארטש ןוא ןעגנונערָאװ עשיטּפילַאקָאּפַא-שיאיבנ ןופ

 ןָאק עמעָאּפ סטָאילע ןיא סָאװ ,םדא ןב םוצ גנודנעוו ןייז טימ לוק סלאקזחי

 -ירעטס:-קיטסייג רעקיטנייה רעד לייוו ,"ןפערט רעדָא ןגָאז טינ רָאג, ןיוש רע

 ןפיוה א יו רעמ טינ; טעז םדא-ןב רענעסױטשרַאפ-דָאנג ןוא טָאג ןופ ,רעל

 טינ טיג םיוב רעטיוט רעד ןוא טָארב ןוז יד ןעמעוו "רעדליב ענעסיוטשעצ

 ."רעסַאװ ןופ גנַאלק ןייק טינ טיג ןייטש רעד ןוא ...ץוש ןייק

 לייט םעד ןיא זיא סָאזעריט רעוו יונעג ןסיוו טינ ןעמ ףרַאד ױזַא טקנוּפ

 ערעדנַא ןַא רעדָא ןייא ןענַאװ ןופ רעדָא ,טכעלטנפערַאפ טָאה רעקיטש סָאװ

 םזיטַאמארד םעד ןוא קילָאבמיס עשיגַארט יד ןליפרעד וצ ידכ טמַאטש עטַאטיצ

 יד זַא ןליפרעד וצ --- רוחב ןטַאװעשטשירּפ םעד טימ דָאזיּפע םעד ןיא יו

 -יזינַאכעמ ,טייקיזָאלטכורפ ,טייקטקידיילעגסיױא יד ןלעטשוצנגעק זיא ָאד הנווכ

 ,לָאמַא ןשיטנַאמָאר ןכײררָאלג םעד טימ טנייה ןֹופ גנור

 ןענייז ,"דנעל טסיעוע ןגעוו ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק עטסרעמ יד

 .שואי יד ּפָא טלגיּפש סָאװ עמעָאּפ א זיא סָאד זַא ,גנוניימ רעד ןיא קינייא

 ןעמ זַא ,ךעלקריו ,ןוא .המחלמ-:טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ןופ ןעגנומיטש

 ַא זיא סָאד זַא זױלב טקנעדעג ןעמ ןוא ןסָאטימ ןגעוו דייר עלַא טסעגרַאפ

 רעטשרע רעד ךָאנ רָאי רָאּפ א ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,קרעוװו שיטעָאּפ

 ,גנוגנערבמוא ןופ עמעָאּפ א סע זיא ךות ןיא זַא ןייא ןעמ טעז ,המחלמ-טלעוו

 -- ןימרעט ַא סקיווייל .ה קידנצונ רעדָא ,גנוטסיוװרַאפ ןופ ,גנורעטשעצ ןופ

 ,"םוקמוא; ןופ

 טימ תוכיש רעמ ךס ַא "דנעל טסיעװע טָאה רענעייל ןשידיי ַא רַאפ

 טייו יו קידנסיװ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ יו רעדיל-"םוקמוא, סקיווייל

 ,טייצ רעזדנוא ןופ רעטכיד עסיורג ייווצ עקיזָאד יד ךיז ןשיוװצ ןענייז סע

 ,?לַאטש; ןייז ךיוא .םוקמוא רעקידהמחלמ-ךָאנ ַא זיא "םוקמוא, סקיווייל ךיוא
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 -- ?דנעל טסיעװא רעקיטש ןענייז ,"ףלָאװ רעד, ,"רעמיצ עקנַארק סָאד;
 .ש"דנַאל סמענייק; סע טפור קיווייל ,רעמ טינ

 טנעייל ןעמ רעמ סָאװ .ליטס ןסיורג ןיא קרעוו א זיא עמעָאּפ סטָאילע

 ןעוו ןליפַא ,םעד ןיא ןעמ טניפעג ןכַאז רעמ ץלַא ,סע טקריו רעמ ץלַא ,סע

 ןופ ןעגנודניברַאפ עשיסקַאטניס ןוא עשילַאקיטַאמַארג יד טינ טייטשרַאפ ןעמ
 טּפַאכ ןעמ ןעוו וליפַא --- הרוש רעדעי ןופ ןיז ןשיגָאל םעד ,ןצַאז ןוא רעטרעוו
 ןיא ,םטיר רעדָא ןָאט ןיא גנַאגרעביא ןקידמיצולּפ רעדעי ןופ ןיז םעד טינ
 ,ליפעג רע'זַא גנומיטש

 ןופ ,טייקכעלדליב רעכעלטנייועגרעסיוא ןופ עמעָאּפ ַא זיא ?דנעל טסיעוו;

 -יטעָאּפ רעקרַאטש ןופ ,ןעגנולעטשנגעקטנַא ןוא ןטסַארטנָאק עכעלטנייוועגמוא
 סָאװ ,גנוריזַארפ רעשילַאקיזמ רעזעידנַארג אזַא ןופ ןוא טייקוויטסעגוס רעש
 יד ןיא יו ,סקיטפַאהלרוג ,סעשיאיבנ ,סקיטייצרַאפ סעּפע טימ טעייוו ריא ןופ
 : תורוש עקיזָאד

 (00006 1תמ 1006 106 502006 01 1015 160 44
 /060 1 58211 5806 ץסט 500061ת1מ8 01861601 {זסתג 7

 ץסטז 50260 21 תנסזמומק 51101ת8 260106 ץסט
 06 ץסטז 982006 21 6768189 10 10661 ץסט}
 1 6111 פםסיש ץסט 162 זמ'2 2220101 01 4036

 טפוררַאפ ייז ףיוא סָאװ ,םירוקמ עלַא טסייוו ןעמ ןעוו טוג יאדוװַא זיא סע
 ןעוו ןטַאש טינ ןָאק סע :עמעָאּפ רעד וצ ןעגנוקרעמַאבכָאנ ענייז ןיא טָאילע ךיז
 ,ןָאטסעװ .ל יסעשזד ןופ ,"סנַאמָאר וצ לַאוטיר ןופ; טנעיילעג ןבָאה לָאז ןעמ
 ךיז טימ ןלעטש סע סָאװ ןסיוו רעדָא ,ןרעזיערפ ןופ "וָאב ןדלָאג יד רעדָא
 ןגעוו סעדנעגעל עכעלרעטלַאלטימ יד 1 עיגָאלָאטימ רעכעלטסירק רעד ןיא רָאפ

 ,?לַארג ןקילייה;

 וצ ריא ןופ ידכ זַא ,עיזעָאּפ רעד וצ ייו זַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע
 -ַארטנַא ,עיפָאזָאליפ ןיא סרוק ַא ןעמענ טפרַאדַאב רעירפ ןעמ טלָאװ ןסינעג
 | ,לג ,ד .א עיגָאלָאעט ,עיגָאלָאּפ

 עשידיי עקיטנייה יד ךיוא ןעק ןעמ .ןעמ ףרַאד ןסיו לסיב א רעבָא
 תודיסח ,הלבק ,ך"נת םעד טינ ןעק ןעמ ןעוו ןסינעג ןוא ןענעייל טינ עיזעָאּפ
 םעד ןגעװו לָאמַא ךיז טָאה קיווייל יוװ ,ללכב סָאטימ-סקלָאפ ןשידיי םעד ןוא

 ןיאע רעדָא "םלוג; סקיוויל ןופ ןסינעג ןעמ ןעק ןגעווטסעדנופ .טגָאלקַאב
 -ערט ןיא; ךוב ןיא ,"םילכה תריבש; יו דיל ַאזַא ןופ רעדָא ,"געט סבויא
 ןיא ,ך"נת ןיא יקב ןייק טינ זיא ןעמ ןעוו ,"ןעוועג טינ ךיא ןיב עקנילב
 לָאמניײק וליפַא ,יקב ןייק ןייז טינ ףרַאד ןעמ יו טקנוּפ -- הלבק ןיא ,דומלת

 בקעי ןופ ןבָאה האנה ןענעק וצ ,"ן"רהמ יטוקילא; יד טנעיילעג ןבָאה טינ
 ,רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר ןגעוו סעמעָאּפ ןוא רעדיל סנײטשטַאלג
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 סטָאילע סָאװ ץלַא ןבעגרעביא ןיא ןזָאלנײרַא טינ רעבירעד ךיז ליוִי ךיא

 ןענעגונגַאב ךיז לעװ ךיא .טשטייטעגסיוא ןוא טלוּפליּפעגסיױא ןבָאה םישרפמ

 -גוזַאב ןוא ןײמעגלַא ןיא עמעָאּפ רעד ןגעוו עיצַאמרָאפניא לסיב ַא טימ זיולב
 ?לָאשנָאװ, ןיא טכעלטנפעראפ טָאה רעקיטש לָאװ ,לייט רעד ןגעוו סרעד

 -עגייא זיא ,תורוש 403 יוװ רעמ טינ ןצנַאגניא טָאה סָאװ ,"דנעל טסיעוו,

 טימ ,ךַאז עקידנעטשטסבלעז ַא ןיא לייט רעדעי סָאװ ,ןלייט ףניפ ןיא טלייט

 ףיוא ןעגנוטוררַאפ ןוא םירוקמ טנעגייא עריא טימ ,קילָאכמיס רענעגייא ריא

 רעבָא זיא ןלייט יד ןשיװצ .ןעגנוקעלּפטנא עשיטסימדזעיגילער ענעדישרַאפ

 א ןופ טייקידנשמה יד טינ ןיא סע .גנודניברַאפ עטסקינייוװעניא ןַא ןַארַאפ

 ןופ גנוצעזרָאפ א זיא לייט רעקידרעטייו רעדעי ואוו ,וויטַארַאנ ןכעלטנייוועג

 ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג סָאװ ,ןלייט עשינַאפמיס ףניפ ןענייז סָאד .ןקידרעירפ

 א יװ עמעָאּפ יד .טײקצנַאג רעשילָאבמיס ןוא רעשילַאקיזומ רעסיורג ןייא

 ,סָאװ סעדנעגעל לקיצ ַא ףיוא טיובעג זיא ,רעדנוזַאב לייט רעדעי ןוא ,עצנַאג

 טסואוורעד ייז ןגעוו ךיז רע טָאה ,תורעה ענייז ןיא טלייצרעד ןיילַא טָאילע יו

 ?טנַאמָאר וצ לַאוטיר ןופ, ךוב ןטנַאמרעד ןיוש םעד ןופ

 ןלַאטיר עשינַאנַאּפ יד טימ ,טייז ןייא ןופ ,ןָאט וצ ןבָאה סעדנעגעל יד

 עכעלרעטיר-ךעלטסירק יד טימ ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןוא טייקרַאבטכורפ ןופ

 "דבעל טסיעװא זיא רעבָא טשרקיע רעד ."לַארג ןקילייה, ןופ ןשינעכוז

 סָאװ דנַאל ַא ,דנַאל ןקידרקע ,םענעטלָאשרַאפ ַא ןגעוו סָאטימ ןפיוא טיובעג

 -רַאפ ,טרַאדרַאפ טרעוו סָאװ ,טייקטכייפ ןוא ןגער ןיא לגנַאמ ןופ םוא טמוק

 םעד ןיא .ןוז רעקידנרָאצ ַא ןופ רעיפ םעד ןופ טעפושרַאפ ןֹוא טרַאװק

 טנערברַאפ זיא ץלַא ,טינרָאג טסקַאװ ,טינרָאג טילב דנַאל םענעטלָאשרַאפ

 רעד ןופ ןציש וצ ךיז ןבילבעג טינ זיא םיוב ןייא ןייק וליּפַא ןוא לצרָאװ ןזיב

 ןיא ןטָאש לקיטש ַא ךָאנ טפרַאװ סָאװ עקיצנייא סָאד .ןוז רעקידתונמחרבמוא

 עטילגעצ ,עטױר ןענייז דנַאל ןטעפרשראפ ,םענעטלָאשרַאפ ןקיזָאד םעד
 ,ןזלעפ-רבדמ

 סָאװ ,גינעק-רעשיפ רעד טשרעה דנַאל םענעטלָאשרַאפ ןקיזָאד םעד רעכיא

 טעװעטַארעג דנַאל סָאד ןָאק סָאטימ םעד טיול .טנעטָאּפמיא ןוא קנַארק זיא

 ןייטשרַאפ טעװ סָאװ רעטיר רעקידנרעדנַאװ ַא ןעמוק טעװ סע ןעוו רָאנ ,ןרעוו

 םיא טעװ ןעמ סָאװ ,ןלָאבמיס ענעדישרַאפ יד ןופ ןיימ םעד ןוא ןיז םעד

 רעבָא טעװ סָאד .גינעק ןטנעטָאּפמיא ,ןקנַארק םעד ןופ ץַאלַאּפ םעד ןיא ןזייוו

 -יו רעשיטסימ ,גנוזיילסיוא -- ןייז טעװ סָאד .ןעװעטַאר םתס ןייק ןייז טינ
 רעייפ ַא ,רעייפ טימ ןוא רעסַאװ טימ גנורעטייל ןוא גנוקינייר ,טרובעגרעד
 ,גנואלנַאב רָאנ ,גנוברַאדרַאפ ןופ טינ

 ןפַאש רעדָא סעדנעגעל יד ןפַאשרעביא ןיא טינ ךעלריטַאנ טייג ןטָאילע

 יד טצונ רע .עמעָאּפ עשיריל רעדָא עשירעלייצרעד:-לענָאיצנעװנַָאק ַא ייז ןופ
 ,ןיזטסואוַאברעטנוא ןייז ןיא רעמ ןענייז ייז .טנורגרעטניה ַא רַאפ סעדנעגעל
 רענעגייא רעזדנוא ןופ סָאטימ םעד ,סָאטימ םעיינ ַא ןפַאש וצ גנוגערנָא ןַא
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 ןוא רעשיזיפ ןופ ,טייקיזָאלטכורפ ןופ ,עיצַארענעגעד ןופ סָאטימ ַא ,טייצ
 ,טייקשירעפעשמוא ,רעזעיגילער סרעדנוזַאב .רעקיטסייג

 ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא טפירשפיוא ןַא ןַארַאפ זיא עמעָאּפ רעד רעביא
 רעד ןופ קילָאבמיס רעד וצ ןוא טסייג םוצ לסילש ַא ןיילא טיג סָאװ ,עטַאטיצ

 סע ואוו ,"ןַאקיריטַאס; ןופ עטַאטיצ עטנָאמרעד יד ןיוש זיא סָאד ,עמעָאּפ
 טשטנעבעג טָאה ָאלָאּפַא ןעמעוו ,ןירעגָאזרָאװ רעשיכירג ַא ןגעוו ךיז טלייצרעד
 ַא ןיא ןטלַאה ןעק יז ביוטש סענרעז, לפיוו גנַאל ױזַא ןבעל לָאז יז זַא

 גנַאל סָאד ,טנגוי עקיבייא ןטעבוצסיוא ךיז ןסעגרַאפ רעבָא טָאה יז ."עינעמשז
 ,רענייא ןעוו ןוא .הללק ַא רָאנ הכרב ןייק טינ ריא רַאפ רעבירעד זיא ןבעל

 יז סָאװ יז טגערפ ,לשעלפ ַא ןיא ןעגנעה ענעּפמורשעגנייא ןַא יז טעז סָאװ

 ?ןברַאטש ליוו ךיא, :יז טגָאז ,ליוו

 ןופ דנַאל ַא ןגעװ סָאטימ םעד ףיוא טיובעג זיא עמעָאּפ יד יװ ױזַא
 טָאילע סָאװ ,רעדליב עטסרעמ יד ןבָאה ,טייקיזָאלטכורפ ןופ ,שינעקירט
 ,רעניב עטיוט ,ןזלעפ עטביוטשרַאפ-- ,שינעטערעגמוא טימ ןָאט וצ ,טפַאש
 ביטש ןוא דמַאז טימ ןוא עטנקורטעגסיוא ,ןענײסַאב-רעסַאװ עטקידיילעגסיוא
 סָאד ןיא רָאפ טמוק גנולדנַאה יד ואוו ץַאלּפ סָאד .רעמינורב ענעטָאשרַאפ

 ןופ טייצ יד טלעטשעגנגעקנַא טרעװ ריא ןגעק סָאװ ,ןָאדנָאל עקיטנייה
 רעשירעלטסניק רעסיורג ןופ ןטייצ ,ףַאשַאב-סָאטימ ןופ ,עפש ןופ ,עירָאלג
 -ָארעד ןוא סערוטנַאװַא עשידלעה ןופ ןטייצ ,טייקשירעפעש רעזעיגילער ןוא
 ןיא ןעוועג זיא םוטרעטיר סָאד ןעוו ןטייצ ןופ ,טרָאװ ןייא טימ -- ןעגנורעב
 רעטעּפש ענייז ןופ רענייא ןיא סיוא ךיז טקירד טָאילע יװ ,ןעוו ,רעדָא ,ילב

 :"?ןטעטרַאװק ריפ יד, ןופ לייט רעטייווצ רעד ןיא ,סעמעָאּפ עקיד

 "{4 11166תנס 629 קטזמםומפ 1ם 6060 1000160/

 סַאדװב טימ תוכיש ַא טָאה ,"השרד:רעייפ יד, ,לייט רעטירדז רעד
 -ָארּפפ סרעסנעּפס דנומדע ןופ עטַאטיצ ַא זיא הרוש עטרעפ יד .השרד:-רעייפ

 -לישעג טָאה רעסנעּפס סָאװ ,זמעט ךייט רעד ."דיל-הּפוח, רעדָא "ןַאימיעלַאט

 רעדליב טימ ,טייקנייש רעשיטנַאמָאר ליפ ױזַא טימ ,ךעלמענרָאפ יױזַא טרעד

 זיא ךייט רעקיזָאד רעד טָא ,סעגערב יד ףיוא ךיז ןליּפש סָאװ ןפמינ ןופ

 ַא ןופ לַאפּפָא ןוא דורב ןוא טױק ךיז ףיוא טגָארט ,טקיטסימרַאפ טציא

 יד ,"ןפמינ; עקיטנייה יד .טסברַאה זיא סע .טָאטש רעלעירטסודניא רעסיורג

 ןוא ןקיליב ַא ןופ סעביל טריפעג רעמוז ןכרוד ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ רענָאדנַאל

 .קעװַא ןיוש ןענייז ,רעטקַארַאכ ןרַאגלואוו

 -נילב רעד ,סַאיזעריט לָאמ ןטשרע םוצ טניישרעד "השרד רעייפ, רעד ןיא

 חוכ םעד ןבעגעג םיא טָאה ַאנעטַא ןיטעג יד סָאװ ,רעגָאזרָאװ רעשיכירג רעד

 ןרעדנַא ןַא טיול .לגייפ ןופ ךַארּפש יד ןייטשרַאפ וצ ןוא טפנוקוצ יד ןעז וצ

 -רעמַאבכָאנ יד ןיא .רעטכעלשעג עדייב סַאיזעריט ךיז ןיא טקינייארַאפ סָאטימ
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 ךיז ןענעגעגַאב סע ןעמעוװ ןיא ,סַאיזעריט ,רע זַא ,טָאילע טביירש ןעגנוק

 .ייארַאפ רֶע ,עמעָאּפ רעד ןיא ןָאזרעּפ עטסקיטכיוװ יד זיא רעטכעלשעג עדייב,

 ."ץלַא טקינ

 טמוק סע סָאװ טעז סָאװ ,סַאיזעריט -- ,ןייז טשינ רעבָא לָאז סע יװ

 יד ,טיײקנלַאפעג יד טעז ,עקטסיפַארגָאנעטס רעד ןוא רוחב ןשיווצ רָאפ

 טגָאז ,ןױשרַאּפסנַאמ ןופ טייקשיגנויבָארג יד ,עביל ןופ גנוריזינַאכעמ

 רעטכעלשעג ייווצ יד ןעוו ,ןעמוק סע זומ םעד וצ זַא ןעזעגסיורָאפ טָאה רע זַא

 -נוזַאב ייווצ ףיוא ןלײטרעדנַאנַאפ ךיז ןלעוװו םיא ןיא טקיניײארַאפ ןענייז סָאװ
 ,םינימ ערעד

 ,םזילָאבמיס ןפיוא טקוקעג טינ ,רוחב ןטַאװעשטשירּפ ןטימ דָאזיּפע רעד

 -ייצרעד-ךעלדליב ַאזַא טימ ,טפַארק רעשיטסילַאער ַאזַא טימ טרעדלישעג זיא

 םעד ןיא ןשטיײטנײרַא ןביוהנָא לָאז ןעמ ןעוו זַא ,טייקכעלריפסיוא רעשירעל

 ןוש םעד ךָאנ .ןעלקנוטרַאפ זיולב ךַאז יד ןעמ טעװ ,ןעניימ ענעדישרַאּפ

 רעד ןופ רעיושוצ ןשיאיבנ םעד ,ןסַאיזעריט ןופ רַאטנעמָאק ןטנָאמרעד

 "0264 דיל סטימסדלָאג רעווילָא ןופ עפָארטס ַא טמוק ,ענעצס רעסואימ
 וצ טסַארטנַאק רעפרַאש א זיא סָאװ 10761/ ראסמנמגמ 510025 10 101ץ,

 סָאװ ןוא ,ןרָאװעג טקיטלַאװגרַאפ סָאװ רָאנ זיא סָאװ ,לדיימ ןופ טליגכיילג רעד

 "רעבירַא זיא'ס ,ןדירפוצ ןיב ךיא ,ױזַא ןייז לָאז, :ןזיא ןגָאז ןעק יז סָאװ ץלַא

 טימ ,חנוכ רעקיבלעז רעד טימ טכַארבעג ָאד טרעוװ הרוש סטימסדלָאג

 טמירַאב סלעװרַאמ וירדנע ןופ עטַאטיצ יד טכַארבעג רעירפ טרעװ סע רעכלעוו

 8600 תנע 2204... :עטַאטיצ יד ,"עטבילעג עשיטעקָאק יד; דיל

 יד רעטניה עטערַאק-טייצ יד ןרעה וצ טָאטשנָא ,טנייה זַא רעטנוא טכיירטש

 םעד ,ןלעװרַאמ טינ טריפ סָאװ ,סָאטיױא ןופ ןעבורט סָאד ןעמ טרעה ,סעציילּפ

 -עפלַאמ זיא ןעמָאנ רעטייווצ ןייז סָאװ ,גנוי ןבָארג םעד ,ןיניווס רָאנ ,טעָאּפ

 .?רעסַאוװ-עדָאס ןיא סיפ יד ךיז טשַאװ סָאװ ,רעטכָאט סרעטרָאּפ ,סרמ, וצ זדלַאה

 קילדנעצ רָאּפ עטצעל יד ןגעו רעטרעװ רָאּפ ַא ןגָאז וצ ךָאנ טביילב סע

 עקיר יד, רעטרעװ יד טימ קידנבױהנָא "השרד רעייפ; רעד ןיא תורוש

 טלעטשעגנגעק רעכיג רעדָא ,ןכילגרַאפ טנייה רעד לָאמַא רעדיוו טרעוו ?טציווש

 ןוא לױא טימ לופ טציא ןיא סָאװ ,זמעט רעד ףיוא .לָאמַא ןכיײררָאלג םעד

 טָאה ,סעשזרַאב עטרעּפמולעגמוא ,ערעווש ןעמיווש ריא רעביא סָאװ ,עלָאמס

 ריא סָאװ ,ףיש-לגעז ַא ףיוא עטשרע יד טעבַאזילע ןיגינעק טפישעג לָאמַא ךיז

 ?דלָאג ןוא טיור ,לשומ טענעדלָאג ַאק ןעוועג ןיא לייט עטשרעדָאפ

 ןגעו תורוש יד טימ זַא ,ןעגנוקרעמַאבכָאנ ענייז ןיא טגָאז ןיילַא טָאילע

 םייב רעבָא ףרַאד ןעמ .רעכעט-זמעט יירד יד ןֹופ דיל סָאד ןָא ךיז טביוה ךייט

 בױהנָא ןיא זמעט רעד ןגעװ תורוש יד ןעקנעדעג "השרד רעייפ; רעד ןופ ףוס

 הפוח; סרעסנעּפס ןופ הרוש יד טריטיצ טרעװ סע ואוו ,"דנעל טטיעוו ןופ

 -שידָארַאּפ טינ ןוא ןשיסַאלק-תמא ןיא ןפמינ יד טנַאמרעד ןרעוו סע ןוא "דיל

 ,רעטכעט-ומעט יד ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו ןפמינ עשיטַאלק יד .ןעניז ןשינָאריא
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 ןיא ."גנורעמעד רעטעג; ןופ רעטכעט-ןייהר יד טימ טדניברַאפ טָאילע סָאװ
 רעד סָאװ םעד ףיוא ,ךעלדיײמ-רעסַאװ רעדָא ,ןפמינ יד ןענייוו ערעּפָא סרענגַאוװ
 סָאד טבױרעגקעװַא טָאה ןעמ יוװ םעדכָאנ ןרָאװעג טמערָארַאפ יױזַא זיא ןייהר
 ,טיהעג ןבָאה ייז סָאװ דלָאגנייהר

 ןופ עדעי סָאװ ,ךעלדיימ רענָאדנַאל עטושּפ ןענייז רעטכעט-זמעט יירד יד
 ,שינַאכעמ ױזַא ,טפַאשלדיימ רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה ייז סָאװ םעד ףיוא טנייוו ייז
 םעד ןָא וליפַא ,טייקטבילרַאפ ןָא ,גנובעלרעביא רעקרַאטש ןָא ,רַאגלואוו ױזַא

 ןרָאלרַאפ טָאה סע יו ױזַא טקנוּפ טָא -- .טפַאשנדיײל רעלעוסקעס ןופ רעייפ

 ,רוחב ןטַאװעשטשירּפ ןטימ דָאזיּפע ןיא לדיימ-ָארויב סָאד טפַאשלדיימ ריא

 -ַאל-ַאל; ליּפשוצ ןטימ ךיז טקידנערַאפ ךעלדיימ יירד יד ןופ טנעמַאל רעד

 רעדיוו ךיז טיג תורוש ריפ עטצעל יד ןיא רעבָא ,לדיל-ןסַאג גיליב ַא ןופ ,?ַאל
 ַא סניטסוגױא ןופ לייט ַא טכַארבעג טרעװ סע ןוא קיזומ יד ףיוא ביוה ַא
 ,ַאנַאטרַאק ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב ןַאד, :טגָאז רע ואוו ,יודיוו ןייז ןיא עלעטש
 עניימ םורָא-דנור ןעגנוזעג טָאה עביל רעקילייהמוא ןופ בורגלסעק ַא ואוו
 ךעלדיימ-זמעט יירד יד ןופ סיודיוו יד ךָאנ ,עלעטש רעד וצ עיזולַא יד ."ןרעיוא

 ,רָאלק זיא

 -רעייפ סַאדוב ןופ רעטרעוו טָאילע טגנערב תורוש יירד עטצעל יד ןיא

 זַא ןריטסעגוס סָאװ ,"קידנענערב ...קידנענערב . ..קידנענערב; :השרד

 רעד וצ םוא רעדיוו ךיז טרעק רע .ןקינייר יא ,דניז וצ ןעגנערב יא ןָאק רעייפ

 ענייז ןופ רעייפ ךרוד; ןקינייר םיא לָאז טָאג זַא טעב ןוא ןיטסוגיוא ןופ יודיוו

 רעייפ; סַאדוב טימ ןיטסוגױא ןופ דייר יד ןצלעמשפיונוצ םעד ןיא ."דניז

 ןוא ןקידחרזמ ןופ רעייטשרָאפ ייווצ יד ןופ גנורָאּפפינוצ רעד ןיא ,"השרד

 םעד ןופ טקנוּפ-עיצַאנימלוק רעד טגיל ,טָאילע טגָאז ,םזיטעקסַא ןקידנרעמ

 ,"דנעל טסיעווק ןופ לייט

 ןגעוו ייסע ןייז וצ הרעה א ןיא :סָאװ טָא ןגָאז ךיא ליוו סולש םוצ

 םעד ןלײט זומ רענעײל רעד זַא ...ןקייל ךיא; :טָאילע טביירש ןעטנַאד

 .עיזעָאּפ ןייז ןופ ןסינעג סָאמ רעלופ ַא ןיא ןענעק וצ י-כ טעָאּפ ןופ ןביולג
 .עיזעָאּפ סטָאילע ןופ עקַאט ןעמ טעז ,תמא רעסיורג ַא טקעטש םעד ןיא זַא
 האנה רָאנ טינ ןָאק ןעמ זַא ,ןגָאז תודע ןָאק עיזעָאּפ ןופ רענעייל רעטוג רעדעי

 ,ןעגנוביולג ענייז סָאװ ,טעָאּפ ַא ןופ ןרעוו טריטלָאזקע ןוא טרירעג רָאנ ,ןבָאה |
 ,דמערפ שינַאגרָא רענעייל םעד ןענייז ןעגנוגייצרעביא ענייז

 טולָאסבַא רימ ןענייז ןעגנואיושנָא עלַאיצָאס ןוא עזעיגילער סטָאילע

 ?עיגָאלָאטולב; עצנַאג יד דמערפ רימ זיא סע .רעדיוורעד טינ ביוא ,דמערפ

 ןייז ןיא טגָאז טָאילע ןעוו ןוא .לַארג ןקילייה ןופ סָאטימ ןכעלטסירק םעד ןופ

 :זיא ןענָאטַאב סרעדנוזַאב ליוו רע סָאװ זַא ,"עיגילער ןוא רוטַארעטיל;, ייסע

 יז זַא ןוא םזירַאלוקעס ןופ טריטּפורָאק זיא רוטַארעטיל ענרעדָאמ עצנַאג יד,

 טייקרעכעה ןופ גנוטיײדַאב יד ןייטשרַאפ טינ ןעק (רוטַארעטיל ענרעדָאמ יד)

004 



 ןטָאילע טימ ךיא ןיב -- ,"ןבעל ןכעלריטַאנרעביא םעד ןופ ,(לטקזסמנ20ע)
 ,ןענילטייצ ןרהא טימ ןעוועג םיכסמ טינ טלָאװ ךיא יו םיכסמ טינ ױזַא טקנוּפ
 רעקיכעטש לסיב ַא ,זיא עבט ןייז יו ,שידיי ףיוא טגָאזעג סָאד טלָאװ רע ןעוו
 ערענָאיצקַאער ענייז טימ ןוא ךיז טימ רערעכיזמוא לייוו ,רעשיטסַאקרַאס ןוא
 -גוניימ עשיטנַארוקסבָא סנילטייצ וצ ןליוורעדיוו ןיימ ,ןגעווטסעדנופ .ןעגנוניימ

 סנייז ןופ ןבָאה האנה טייצ-וצ-טייצ ןופ טשינ רימ טרעטש ןעגנולעטש ןוא ןעג
 ,דיל טוג ַא

 ,תוינּפ עסואימ ןופ ןייר ןייז ,טסואווַאב יוװ ,זומ קורדסיוא רעשיטעָאּפ רעד
 רעדָא עשינַאלָאעדיא ,תוביס ןיא טינ ַא רַאפ סָאװ בילוצ ,טעָאּפ ַא לָאז

 ךרד, ןשיטעָאּפ ןופ ,תמא ןשיטעָאּפ ןופ עטסעדנימ סָאד ףיוא ןכייווּפָא ,ערעדנַא
 .עיזעָאּפ ןייז וצ ןרעהפיוא ןיע ףרהכ טצוװ גנופַאש ןייז ןוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,"רשיה
 ןופ דיל ןפיוא וליפַא ,קעלפ רעקיביײא ןַא טביילב שימוצ רעניירמוא רעדעי

 טביילב ָאד לייוו ,דיל ןיא טינ רעבָא ןגייל ץלַא ןיא ןעק ןעמ .טעָאּפ ןטסערג

 .ןָאנבױא ?ףָאלב; רעד

 ודנוא ףרַאד ,ןטימעסיטנַא-רעביירש ןַארַאפ ןענייז סע סָאװ ,טקַאפ רעד
 ןעמ .קרעוו:טסנוק עשידיי-טינ ןצַאש םייב טייהנגעלרַאפ ןייק ןיא ןלעטש טינ
 טינ סָאד זיא שירעלטסניק זיא קרעוו ַא ביוא זַא ,ללכ ַא ןלעטשקעװַא ןעק

 ביוא ,טרעקרַאפ ןוא טימעסיטנַא ןַא זיא רבחמ רעד ןעוו וליפַא ,שיטימעסיטנַא
 רעד ןעו וליפַא ,שירעלטסניק טינ סָאד זיא שיטימעסיטנַא זיא קרעוו ַא
 ,טלעו רעד ןיא רעלטסניק רעטסערג רעד זיא רעביירש

 -ַאטסָאד זיא רע ואוו טרָאד .םַאנסיוא ןייק טינ זיא יקסװעיָאטסָאד ךיוא
 זיא רע ואוו טרָאד ןוא ,שיטימעסיטנַא טינ רע זיא ,רעלטסניק רעד יקסוועי

 רעניימעג ַא ,קינהאמ-ץרַאװש ַא רָאנ ,רעלטסניק ןייק טינ רע זיא שיטימעסיטנַא
 ,שטנעמ רעקנַארק ןוא רעטריפרַאפ ַא ,לַאפ ןטסעב ןיא רעדָא ,קינליװקסַאּפ

 םעד וליפַא ,רעלטסניק א ןייז לחומ טינ טניימ קרעוו-טסנוק ַא ןצעש
 ןייק טינ זיא ,טנַאלַאט ןייק ,קרעוו-טסנוק ןייק .םזיטימעסיטנַא ןייז ,ןטסערג
 .רעשיאיוג רעדָא רעשידיי --- טייקניימעג ףיוא רתיה

 רעסיורג ַא רעבָא זיא סע ,ןטָאילע ףיוא לח ךיוא זיא עטגָאזעג ןביוא סָאד
 טנקיילעג לעיציפָא סע רע טָאה סלַאפנדעי .טימעסיטנַא ןַא זיא רע ביוא לפייווצ
 זיא טָאילע יצ .ייליבוי ןקירָאי-70 ןייז וצ "סמייט, רעד ןיא ויוורעטניא ןַא ןיא
 ןשידיי ךייש סָאװ זַא ,טינ קפס ןייק רעבָא זיא ,טימעסיטנַא ןייק טינ רעדָא ָאי
 ױזַא טקנוּפ רע זיא -- ןפַאש יו רעמ ךָאנ ןבעל -- ,ןבעל ןשידיי ןוא ןפַאש
 ,רעביירש עשיאיוג עניילק ןוא עסיורג ערעדנַא ליפ יװ ,קידנסיוומוא

(1959) 

 םענַאס רעד ןוא קַאטש לדארפ

 ןופ עירָאעט , ךוב-טסקעט רעייז ןיא ןביירש סעמַאש .מ ןוא ןײטשפָאה דוד
 ןיא ןעגנערבוצניירַא עטשרע, יד ןעװעג זיא קָאטש לדַארּפ זַא ,"רוטַארעטיל
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 ,קיטכיר טינ רעבָא זיא סָאד .ױזַא ךיוא ןעניימ ערעדנַא ."טענָאס םעד שידיי

 רָאי טרעדנוה ףניפ, עיגָאלַאטנַא סניסַאב ,מ ןופ ,אמתסמ ,טמַאטש תועט רעד

 .?עיזעָאּפ עשידיי

 עטכע ןבירשעג עטשרע יד טָאה קָאטש לדַארפ זַא ,ןגָאז טנעקעג טלָאװ ןעמ

 ןעוועג זיא יז זַא ,טינ רעבָא ,ןטענָאס ןופ םרָאפ רעד ןיא שידיי ףיוא עיזעָאּפ

 ךָאנ גנַאל זַא ,זיא תמא רעד .טענָאס םעד שידיי ןיא ןעגנערבוצניירַא עטשרע יד

 .יקסוועשטניוו סירָאמ ןטענָאס ןבירשעג שידיי ףיוא טָאה קָאטש לדַארפ רַאפ

 טצונַאב טינ רענייק שידיי ףיוא טָאה םיא רַאפ זַא ,ןזײװסױרַא ךיז לָאז סע ביוא

 םיא רַאפ סָאד לָאז רעוװ זַא ,ךעלנײשרַאװ טינ זיא סע ןוא ,םרָאפ עקיזָאד יד

 טנעקרענָא ךיוא ןפרַאד יקסוועשטניוו סירָאמ עדייז רעד טעוװ ןַאד ,ןָאטעג ןבָאה

 ,טענָאס ןשידיי ןופ עדייז רעד סלַא ןרעוו

 "רע רעד זיא ,טנַאקַאב רימ ןענייז סָאװ ,סיקסוועשניוו ןטענָאט 5 יד ןופ

 רעטצעל רעד ןוא ,1892 ,28 רַאונַאי טריטַאד ,שילגנע ןופ גנוטעברַאַאב ַא ,רעטש

 ,1908 ,12 ץרעמ טריטאד זיא "רעגיז רעד סקרַאמ, ןעמָאנ ןטימ

 .רעביירש-ןזרעפ רעטוג ַא רעייז ןעוועג זיא ,טסואווַאב יו ,יקסוועשטניוו

 ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ .ןבירשעג טוג רעייז שינכעט ןענייז ןטענָאס יד ךיוא

 םיא טלָאװ סע .רעלעפ ַא ןָא ,?רעגיז רעד סקרַאמש טענָאס רעד זיא עידָאזָארּפ

 ,ןסקרַאמ לרַאק ןגעוו טענָאס ַא טנייה ריטיצ ,ייג רעבָא .ןריטיצ וצ יאדכ ןעוועג

 ןפורעגנָא ןטלעמונַא טָאה ןילטייצ ןרהא יו ,"רעסַאה-ןדיי םענהפיירט; םעד

 ןטסישידיי (םעד) ...רעיײירפַאב-רעקלעפ ןוא רעגנערב הרות ...ןַאטיט םעד;

 ...(יסעיל .ַא) ."טלעוו רעד ןיא ןדיי

 רעדָא ,רעשיקרַארטעּפ-שיסַאלק רעד ןיא ןענייז ןטענַאס סיקסוועשטניוו

 -עטיל רעשילגנע רעד ןיא .שודיח ַא לסיבַא זיא סָאד .םרָאפ רעשינעילַאטיא

 ןעמונעג טָאה רע רעכלעוו ןופ ןוא טנעקעג טוג טָאה יקסוועשטניוו סָאװ ,רוטַאר

 יד ןיא ,רעדיל ענייז ןיא טצונַאב טָאה רע סָאװ ,ןסָאמ-ןזרעפ יד ןופ לָאצ ַא

 "עד זיא סע .עשיריּפסקעש יד ,טסואוװַאב יװ ,טענָאס ןופ םרָאפ עקידנרינימָאד

 -געמ ,ןלַאװק ערעדנַא ןופ םיא וצ טמוק םרָאפ-ןטענָאס יד זַא ,ךעלגעמ רעביר

 ,ןלַאװק עשיאערבעה ןופ ךעל

 לדַארפ רַאפ שידיי ףיוא ןטענָאס ןבירשעג טָאה יקסוועשטניוו רָאנ טינ

 טלָאװ וצ גנַאזעג-ביול סדלעפנעזָאר .דלעפנעזָאר סירָאמ ךיוא רָאנ ,קָאטש

 ןָא טענָאס ַא זיא סע ,תמא .טענָאס ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ךיוא זיא ,ןַאמטיװ

 זדנוא ייב .ןעמַארג ןָא ןטענָאס ליפ ןַארַאפ .סיוא טינ טכַאמ סָאד רעבָא ,ןעמַארג

 ןָא ךיז טבייה סָאװ ,ןעמַארג ןָא טענָאס ןטוג ַא רעייז בייל ינַאמ ךיוא טָאה

 יָאר ..."רעגניפ עקידרעטיצ עגנַאל יד ,ןייוו ךיא .טליּפש יז; הרוש רעד טימ

 סעּפע ךיוא רָאנ ,תורוש 14 עלענָאיצידַארט יד רָאנ טינ טָאה טענָאס סדלעפנעז

 ןוא טייקכעלרעייפ ןייז -- טענָאס ןשיסַאלק ןופ טסייג ןכעלרעניא םעד ןופ

 ,טייקיסעמ-עדָא
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 -רָאי ןקירָאפ ףוס ןופ ךָאנ ךעלנײשרַאװ טמַאטש טענָאס סדלעפנעזָאר
 רעדיל ענייז ןופ עבַאגסױא ןַא ןיא סלַאפנדעי ךיז טניפעג רע .טרעדנוה
 טקירד ןיסַאב יװ ,"טריטויבעד, טָאה רעדיוװ קָאטש לדַארפ .1904 םורַא ןופ
 ,1910 ןיא טשרע "דיל ןטשרע ריא טימ, סיוא ךיז

 טינ רעבָא ,םרָאפ רעשיריּפסקעש רעד ןיא ןענייז ןטענָאס סקָאטש לדַארפ
 ךיז ןענעכייצ ןטענָאס יד .שרעדנַא לסיבַא זיא עמעכס-ןעמַארג יד ,ןצנַאג ןיא
 רעייז ןוא גנַאג ןכעלטפַאשנדײל-לענָאיצַאמע רעייז טימ סיוא ןײמעגלַא ןיא

 ,סקַאמילק ןקידהרוש-ייווצ ןשיטַאמַארד

 וצ עטשרע יד ןעוועג טינ זיא קָאטש לדַארפ עטבַאגַאב-קרַאטש יד ביוא רָאנ

 -ץָאּפ עשידי עטשרע יד ןעוועג רעבָא יז זיא ,שידיי ףיוא ןטענָאס ןביירש
 -רענעמ יד יו ךייה רעבלעז רעד ףיוא ןענַאטשעג שירעלטסניק זיא סָאװ ,עסעט
 זיולב יו רעמ ןבײרשנָא ןעוועג טינ וליפַא לָאז יז ןעוו .טייצ ריא ןופ ןטעָאּפ

 טרעדנוה ףניפ, עיגָאלָאטנַא סניסַאב ןיא ןַארַאפ ןענייז סָאװ ,ןטענָאס 5 יד

 -עג ךיוא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ריא טלָאװ ,"עיזעָאּפ עשידיי רָאי

 ; ױזַא ךיז טנעייל ייז ןופ רעטשרע רעד .טרעכיזעג ןייז טפרַאד

 .טגײרפ רעטכעלש ןײמ -- טנגײרפ ןײמ טסיב וד זײב יװ

 ה(טסיב ן1סוי רענעי יװ ץלָאטש ןוא

 ןר יד דגיק סגיגעט םײב טביורעג טָאה סָאט

 .טנײפ רעטציא ךיד ךיא בָאה יז יװ טטנוּפ והא

 ,ס8אלב םיִנּפ ןייד ןײבטנַאפלע יװ טיִנ זיאיס

 ,רָאה עגײד טיג ךי ןעלסיװ ןעגנַאלש יט

 ,רָאלק סמעבעי יװ טינ זיא ץרַאה רוחב ןיד

 ?סָאה רעד רימ ןיא ױזַא טנערב עשז'סָאװרַאפ

 ,דניצא ריד סע גָאז ךיט ,טנײפ ךיד בָאה ךיט

 ,ךניז ןפ ץנַאט םעד לָאמַא ךֶאֹנ ךיא ץנַאט ןוא

 ,גג82רָאפ א סלטײט ןפיוא סע ךיא רוט ןַאד

 קגַאד םוצ רַאפרעד רימ ןבעג רע לָאז א

 ,טרעװ יד ץנַאטר-רדניז 8 טאהיס סָאװ ,ןיול םעד

 .טרעגאב גנוצ עזײב ןײײד םיש ןפ טלָאװ ךיא

4 

 סָאװ ןעגנערב וצ יאדכ רשפא זיא ,טענָאס ןגעװ ןיוש טדער ןעמ זַא
 רעיײז ןײלַא ,ןָאד ןַאשזד טעָאּפ רעשילגנע רעד טגָאזעג םיא ןגעװ טָאה סע
 ---טענַאס ןייא ןייק ןבירשעגנָא טינ טָאה סע רעוו, .רעביירש-ןטענָאס רעקיטכיוו ַא
 ןבירשעגנָא טָאה סע רעװ ןוא ּפָאק רעטּפָאטשרַאפ ַא זיא -- טגָאזעג ןָאד טָאה
 רעזדנוא ןגעוו טגָאזעג ןעוועג ןיוש ןָאד טלָאװ סָאװ ."העד-רסח ַא זיא ,ייווצ
 -ָאס ןטלּפָאט ַא וליפַא רָאנ ,ייווצ רָאנ טינ ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,ןילטייצ ןרהא
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 ,טענָאס רעטוג ַא אקוד זיא "קענַאדיַאמ-ןב חישמ? ןעמָאנ ןטימ טענָאס רעד .טענ
 טימ םַארג ַא רַאפ קינַאעקָא -- ,?קינַאעקָא דסח טימ, קורדסיוא רעד ,רעמ טינ
 -ָאס םעד טנעייל ןעמ זַא .רעיוא ןיא ץלירג ַא גנַאפנָא ןיא טיג --- קענַאדיַאמ
 טגָאז יװ .?קינַאעקָא דסחק םוצ וצ ךיז ןעמ טניואוועג ,לָאמ רָאּפ ַא רעבָא טענ
 ,ןעניואוועגוצ ךיז ןעק ןעמ סָאװ וצ ןרעװ טוװאורּפעג טינ רָאנ לָאז ןעמ : סע ןעמ

)1959( 

 "רעקיטירק עשידיי סקעז, סװָאקנימ .ב .נ

 ,.רד רעלעטשטפירש ןגעלָאק יד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ירושז יד ןעוו
 -ייה יד ןבעג וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ,טייקינייו ןיימ ןוא ךעליירפ .י ,לקיב .ש

 ךורב םוחנ רעקיטירק ןוא רעטכיד םעד עימערּפ-יָאקמיב עינָאל;ע עקירָאי
 -- ?רעקיטירק עשידיי סקעז; ךוב קיגָאװ ןוא ךעלטנירג ןייז רַאפ ןווָאקנימ
 סָאד רָאנ טינ טַאהעג ןעניז ןיא ,ירושז רעד ןופ רעדילגטימ יד ,רימ ןבָאה

 סע קיטנעצָארּפ-טרעדנוה יוװ ןוא ןייז טינ לָאז סע קיטכיוו יװ ,ןילַא ךוב
 יד טכַארטַאב ןיא ןעמונעג ןבָאה רימ .עימערּפ יד טנידרַאפ ןבָאה טינ לָאז
 עשירַארעטיל עטגייווצרַאפ ןוא עקיטכיוו-טסכעה ,ערַאבטכורפ-טסכעה עצנַאג
 .ב .נ רעשרָאפ ןוא רעקיטירק ,טעָאּפ םעד ןופ טייקיטעט עשיגָאגַאדעּפ ןוא
 םעד ןווָאקנימ טָאהעג ןעניז ןיא קרַאטש סרעדנוזַאב ןבָאה רימ .ווָאקנימ
 ,רעטביד

 -שיסור םעד ןופ דיל ַא ןיא טייהנעגעלעג רעד ייב ךיז ןָאמרעד ךיא
 רעטכיד רעד ךיז טדנעװ דיל םעד ןיא .םַאטשלעדנַאמ ּפיסָא טעָאּפ ןשידיי
 ןגערב יד וצ ןפיש ערעייז ןיא סױרַא ךיז ןזָאל סָאװ ,רעגירק עשיכירג יד וצ
 ,ריא טמיווש ןיהואוו :ייז וצ טגָאז ןוא יֵארט טָאטש רעשירַאדנעגעל רעד ןופ
 .ַאנעלעה טינ ןעוו ,יָארט ןעגנַאגעגנָא ןעד ךייא טלָאװ יצ ,רענעמ רעײכַא

 "ףוטַארעטילה-םיג ןיא ןעמיווש טזָאלעגסױרַא ןעוועג ךיז ווָאקנימ טלָאװ יצ
 טנייה רימ ןטלָאװ יצ ?עיזעָאּפ יד טינ ןעװ ,ַאנעלעה ענייש יד טינ ןעוו
 רָאטקעל םעד ,רָאסעּפָארּפ-רוטַארעטיל םעד ,רעקיטירק םעד ןווָאקנימ טַאהעג
 -דנעטשרַאפמוא, רעד ווָאקנימ ,טעָאּפ רעד ווָאקנימ טינ ןעוו ,רעוט-רוטלוק ןוא

 ? טסיכיזניא "רעכעל

 רע סָאװ ,הלעמ ַא ,רעקיטירק ַא יו תולעמ-טּפיױה סווָאקנימ ןופ ענייא
 -- ?רעקיטירק עשידיי סקעז; -- ךוב טרימערּפ ןייז ןיא סױרַא ךיוא טזייוו
 דוסי םעד ,הביס עטשרע יד ,ערַאמיױרּפ סָאד ןעניפעגסיוא ןענָאק סָאד זיא
 םעד ןופ טייקיטעט עשירַארעטיל עצנַאג יד סױרַא טסקַאװ סע ןענַאװ ןופ
 -עטניא-טנורג םעד טניפעג ןוא טכוז רע .טלדנַאהַאב רע סָאװ ,רעביירש

 סרעביירש םעד טמיטשַאב סָאװ ,סערעטניא םעד ,רעביירש םעד ןופ ,סער

 .סעיטַאּפיטנַא ןוא סעיטַאּפמיס ,ןעגנוגייצרעביא ,ליטס
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 סניטנע סיױא רע טבָארג ,לשמל ,ןעניטנע לאוי ןגעוו טעברַא ןייז ןיא

 -גַאמָאר רעד ןופ יװ טזייו ןוא ןכַאז עשיטסירטעלעב ענעסעגרַאפ עטשרע
 זיא ,טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןכַאז יד רעּכלעװ טימ ,טײקשיגלַאטסָאנ רעׂשיט
 -ערָאעט ,רעגָאזנָא רעד ,רעקיטירק-רעקיטנַאמָאר רעד ןיטנע ןסקַאװעגסױרַא

 ןלָאז רימ ןעוו ןוא ."עגנויק רענַאקירעמַא יד ןופ רערעטסיײיגַאב ןוא רעקיט
 -תודוסי ןוא ערַאמירּפ סָאד ןלעטשטסעפ ןלעוו ,ליּפשייב סווָאקנימ קידנעײגכָאנ
 -- םעניײז סערעטניא טנורג םעד ןעניפעגסיוא ןלעװ ,ןיילַא םיא ןיא עקיד
 רעד ,םיא ןיא טעַאּפ רעד זיא סָאד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק ןזומ רימ ןלעוו
 .ןעגרעלרעד ףרַאד טעָאּפ רעד סָאװ ,טסנוק ַא יוװ ,עיזעָאּפ ןיא רענייז סערעטניא

 -מורַא ווָאקנימ ךיז טגעלפ ,טלייצרעד לָאמַא רימ טָאה קַאװטיל .ַא יװ
 ןשיטעָאּפ ןופ דוס םעד ןייגרעד ֹוצ ךעלגעמ זיא סע זַא ,קנַאדעג ןטימ ןגָארט
 ןוא טשרָאפעג טָאה ,רוטַארעטיל ןיא טפיטרַאפ ףךיז טָאה ווָאקנימ .,ןפַאש
 ױזַא טינ ,רעשרָאפ ַא זיא רע לייוו יױזַא טינ ,תודוסי ןוא תודוס עריא טכוזעג
 ןקרַאטש בילוצ רָאנ ,טעברַא רעשיטירק-רוטַארעטיל ןוא רעשירָאטסיה בילוצ
 טַאטלוװזער ַא זיא טרידורע רעד ווָאקנימ .םיא ןיא טעָאּפ םעד ןרעכײרַאב ןוא
 םעד רַאפ גנורענ רעמ סָאװ ,טפַארק-קורדסיוא רעמ סָאװ ןכוז סווָאקנימ ןופ
 סָאװרַאפ תוביס עשיגָאלָאכיסּפ ךס ַא רעיײז ןַארַאפ זיא סע .םיא ןיא טעָאּפ
 ךיז טיג רע סָאװרַאפ ,זיא רע יו ,רעקיטירק אזַא ןרָאװעג אקווד זיא ווָאקנימ
 "גייק םענייק רָאג ךיז טָאה סע .ןכַאז "ענעקורט ,עטלַאק ענױזַא טימ ּפָא דָארג
 ,ןבעגּפָא יז טימ ךיז טעוװ ,ווָאקנימ יוװ טסיגרעדָאמ ַא זַא ,טמולחעג טינ לָאמ
 סָאװ ,דָאטעמ רעדָא ,עמרָאפ ןופ יוװ ,עיגָאלָאכיסּפ ןופ ךַאז ַא רעמ ךיוא זיא סע
 ,שימעדַאקַא ױזַא ,ךעלטפַאשנסיװ ױזַא קיטיוק טביירש ווָאקנימ

 -קעלעטניא ןלעװ סָאד זיא טעָאּפ םעד ןווָאקנימ ןיא ךירטשטּפיוה רעד
 ןבעג ןלעוװ סָאד ,לכש ךרוד ץרַאה ןקירדסיוא ןלעװ סָאד ,עיצָאמע ןריזילַאוט
 -פילַאקָאּפַא ענייז ,ןעגנונַא ענייז רַאפ סעיציניפעד עלעוטּפעצנָאק עכעלפירגַאב
 רעבָא ליוו ווָאקנימ .םולח א ןיא יװ םיא וצ ןעמוק סָאװ ,סעיזיו עשיט
 וצ ױזַא רָאנ טינ ןכעלפירגַאב ןוא ןלַאנָאיצַאר םעד טימ ,ןקידלכש םעד טימ
 -פירגַאב יד טימ ליװ רע רָאנ ,עלַאנָאיצַארריא סָאד ןדנירגַאב שיגָאל ,ןגָאז
 סָאד ןלעטשרַאפ ,עיצָאמע ןופ סולפרעביא םעד ןטלַאהַאבסױא רעטרעוו עכעל
 ענייז ,גנורעדורעצ ןייז ןטלַאהַאבסיוא ןלעװ לָאז טעָאּפ ַא סָאװרַאפ ."ץרַאה;
 ַא .ןײגנײרַא טינ טציא םעד ןיא ןָאק ךיא סָאװ ,עגַארפ ַא זיא ,ןטנעמיטנעס
 -דנעטשרַאפמוא רעדָא ,ןטייקלקנוט ןפורעג טָאה עמ סָאװ םעד ןופ רעבָא ךס
 ,ןריטסעגוס זיולב טינ ןלעװ סָאד טייז ןייא ןופ ,זיא ,ןווָאקנימ ייב ןטייקכעל
 -קַארַאכ ױזַא ןענייז סָאװ ,ןעגנונַא עשיטסימ יד ןריניפעד שיגָאל ךיוא רָאנ
 םעד ןטלַאהַאבסױא -- טיי רעטייוצ רעד ןופ ןוא ,םיא רַאפ שיטסירעט
 .טקנעב ןוא טנייוו סָאװ ,ץרַאה סָאד ,ּפילכ

 ןלעװ ,קיטירק סווָאקנימ ןיא ןטכַארטנײרַא טּוג .ךיז ןלָאז רימ ןעוו ןוא
 סווָאקנימ ךיוא .עיזעָאּפ ןייז ןיא סָאװ ,עבלעז סָאד ןעז ריא ןיא ךיוא רימ
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 ךיוא ."ּפָאקא זיולב יװ ,ןטליג ליוװ סָאװ ,ץרַאה ךעלטנגייא ךָאד זיא קיטירק

 -- טנעמיטנעס רענעטלַאהַאב ,קיריל ענעטלַאהַאב ,קיריל ךָאד זיא קיטירק ןייז

 סווָאקנימ .חצנ ןשידיי ,טייקשירעפעש רעשידיי ,שידיי ןיא טייקטבילרַאפ

 "מיא ענייז ןופ ,ץלָאטש ןייז ןופ קורדסיוא ןַא ,טליו ריא ביוא ,זיא קיטירק
 ,רעקיטירק ןוא רעטכיד עשידיי טינ טימ טריפ רע סָאװ ,ןסעומש ערענעשזַא
 ךיז טעװ רע עכלעוו טימ ןוא טנגעגַאב טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע עכלעוו טימ

 טלָאװ רע ןעמעוװ רַאפ ןוא ,םינּפ לא םינּפ ןענעגעגַאב טינ לָאמניק רשפא
 יד טקריוװעג ןבָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעזדנוא ןיא זַא ,ןרירטסנַאמעד ןלעוו

 טינ זיא יז זַא ןוא ,ןרוטַארעטיל ערעדנַא עלַא ןיא סָאװ ,ןצעזעג עקיבלעז

 -קעיבָא ןוא גנושרָאפ רעשימעדַאקַא רַאפ רָאנ ,קיטעגָאלָאּפַא רַאפ טקעיבָא ןייק
 ,גנוצַאש רעוויט

 ,טרינילּפיצסיד-שיגָאלָאדָאטעמ ױזַא טינרָאג ווָאקנימ זיא ןתמא רעד ןיא
 ליוו ןתמא רעד ןיא .טריניפַאר-שיטעטסע ןוא וויטיסנעס-שיטעָאּפ זיא רע יו
 ןיא ךיז טעיָאר רע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד גנַאזעג-ביול ַא ןעגניז ךָאד רע
 רעפַאש עריא ןופ ןטסנסעגרַאפ םעד ,ןטסדנימ םעד וליפַא ידכ ,ןוויכרַא עקיבױטש
 זיא עסיורג סָאד יװ ןזייוו וצ ידכ עניילק סָאד טכוז רע .ןעװעטַארּפָא זדנוא רַאפ
 רעשידי רעד ןיא טייקטבילרַאפ עסיורג עבלעז יד זיא סע .,ןרָאװעג ךעלגעמ
 ןיא רעביירש ןוא ןטעָאּפ עשידי עטסרעמ יד טלעזַאב טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל
 -שימעדַאקַא זדנוא וצ טפַאשביל יד טמוק לַאפ סווָאקנימ ןיא רעמ טינ ,עקירעמַא

 ,טלעטשרַאפ
 ,עוויטקעיבוס סָאד זיא "רעקיטירק עשידיי סקעז, ךוב םעד ןיא ךיוא ןוא

 גנורעטסייגַאב יד ,טנעמיטנעס רעכעלנעזרעּפ רעד ,עוויטיאוטניא-שיטעָאּפ סָאד

 ,טריזייטקעיבָא-שיגָאלָאדָאטעמ ,טלעטשרַאפ שימעדַאקַא ,גנורעדנואווַאב ןוא

 ,טלעטשרַאפ זיולב רעבָא זיא סע

 ןכַאמ ןלעװ טינ לָאז ךוב סָאד לפיוו ,ןייז טינ לָאז ךוב סָאד שימעדַאקַא יו

 ,גנושרָאפ רענעקורט ןופ טַאטלוזער רעד ,ךוב-טסקעט ַא ןופ קורדנייא םעד

 -ַאבסױא טינ ןָאק ,רעקיריל רעד ,טעָאּפ םעד ןטלַאהַאבסיױא טינ ווָאקנימ ןָאק

 רימ טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ,ד"בח םעד ןופ ,רעטעפ ןייז ןופ ןסולפנייא יד ןטלַאה

 םיטש יד; עיגָאלָאטנַא רעטרידרָאקער רעד רַאפ ויוורעטניא ןַא ןיא טלייצרעד

 .?טצָאּפ ןשידיי ןופ

 -לעב ןגעוו ייסע רעד ןיא טפור רע סָאװ ,םעד ןופ ךיז טיה רע ,תמא

 ךיז טיה רע ."םזינַאיסערּפמיא רעטמיוצעגמוא, ןוא ?יײרעטעָאּפ, --- ,ןתבשחמ

 רעויטַאװרעסנָאקק ןרעגינ ןגעוו יעסע רעד ןיא טפור רע סָאװ ,םעד ןופ וליפַא

 "דנַאהּפָא יד ןיא טכיירגרעד רע זַא ,תמא זיא סע שטָאכ ןוא .?םזינָאיסערּפמיא

 ןגעוו ייסע רעד ןיא טפור רע סָאװ ,םעד וצ סרעקיטירק סקעז יד ןופ ןעגנול

 טליפ עמ .טנעמָאמ ןוויטקעיבוס םעד ןעמ טליפ ,"קיטירק עוויטקעיבָא? ןענרעל

 ,טכַאמ סָאד סָאװ ,ןבילקעגוצ ןענייז ןטַאטיצ יד יװ ןפוא םעד ןיא וליפַא םיא

 יד ךיז ןיא ןבָאה רָאנ טינ לָאז "רעקיטירק עשידיי סקעז; ךוב סָאד זַא ,בגַא
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 רעניילק ַא ןופ ךיוא רָאנ ,קיטירק רעשידיי רעד ןופ עשכישעג ַא ןופ ןטנעמעלע

 טינרָאג ןענייז סָאװ ,ןטסקעט טימ עיטַאמָאטסערכ ַא ןופ ,עיגָאלָאטנַא-קיטירק
 -ַאב רעקיטייז ַא ןיא ,םטיר ןיא טעָאּפ םעד ןווָאקנימ טליפ ןעמ .ךעלגנעגוצ ױזַא
 ןעגנוניישרעד עסיוועג טריאולַאװע רע יו םעד ןיא ,ךיילגרַאפ ַא ןיא ,גנוקרעמ
 רעד ןיא ,ןתובשחמ-לעב ןגעו טביירש רע ןכלעוו טימ רעטיצ ןשיריל םעד ןיא
 .ןעניטנע ןגעוו טביירש רע רעכלעוו טימ טעטעיּפ

 -עדַאקַא טימ ןָאט וצ ץלַא טבערטשעג רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 -רעדיוו טימ טייקנטלַאהעגקירוצ רעשיסקַאז-ָאלגנַא ןימ ַא טימ ,שדרעוו רעשימ
 סָאװ ,ןליוורעדיוו ַא -- סעיציביזקע עלענָאיצָאמע רעדָא עשיטסיליטס וצ ןליוו

 ןייא טימ .טלעוו רעשימעדַאקַא רעשילגנע רעד ןופ טנרעלעגּפָא ךיז טָאה רע
 ,טײקנדײשַאב רענעי טימ טריפעגכרוד ןטעברַא עשיטירק ענייז טָאה רע ,טרָאװ
 תולעמ יד ןלעטשסױרַא רעכיג ליוו סָאװ ,רעקיטירק ַא רַאפ קיטיינ ױזַא זיא סָאװ

 ,ןלעטשסיוא ןיילַא ךיז רעדייא ,גנולדנַאהּפָא ןייז ןופ טקעיבָא םעד ןופ
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 7-- 555555555656666..82 6166... 66.6666524 דלעפנעזָאר סירָאמ
 98-- 9.........2....4} שב. 2.6... .. 6666 ךיז וצ געוו סשָאוהי
 /5--4.2224...5.....100 יי ר יי יי יי ןיסעיל .א
 101--5555555525...189 66. 6 1. 66... 6... 6666 קינלָאר ףסוי
 555522........1584-5189 ..ע שש... 6.6 6.4 ... ןָאליד השמ םהרבא
 140--55652..5.5.....5.....188 עעש 2666 רעקיסַאלק רעד בייל ינַאמ
 188--666.66.554...225555.5555.456.9...108 ןטענַאס םבייל ינַאמ
 170--5.5.562..555.....909 .(יודנאל ָאשיז ןגעוו) דיל ןופ ןַאמ רעד
 210--224.........288 םעָאּפיטנַא ןוא טְעָאּפ -- ןרעּפלַאה בייל השמ
 298--282.......... ליטס סנרעּפלַאה .ל .מ ןופ קיטסירעטקַארַאכ א וצ
 982--26/......ב ןרעּפלַאה .ל .מ ייב טייקכעלדליב ןוא טייקשילַאקיזומ
 268--6..66..25555555555.66666..2/4} רידאנ השמ ןופ טיוט ןפיוא
 2/6---960/ 2255 0502 05 25 66... 6.6... ןוחצנ סקיווייל .ה
 980--555552...555.........298 עיזעָאּפ םקיווייל .ה ןיא ןטקנוּפ-ךיוה
 204--9898... 222 22255 5555. 66 66... ..66.66 6 גרעבנצלָאטש ָאבַא
 889--840. 2522 5250 2 026 2 626 626 א 6. 6.6... . 6.6. שטיווַאר ךלמ
 980--2555555555...880 6666 66. 6... 66. .66 662. רעקיטש ריאמ
 986--92.....55..........898 "ךאד ןרעביא סנקלָאװ, רעגנַאמ קיציא
 994--222555555556..401 6666... .6 66... "תורוד , סעדארג םייח
 402--4......418 עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טלָאװער ןוא עיצידארט
 414 --666556..656...25525555555...418ב טעָאּפ ןשידיי ןופ םיטש יד

||. 

 421--4825 5255 55 5525 5 66 6666... 6... ַאריּפַאש דעמַאל
 452--224....5....441 (יַאבאר .ַא ןגעוו) רעלייצרעד רערעייט רענעי
 441--481.22225555555555 56 6662 א א א א א א א א א א א א 666 ןַאמזאלג ךורב

 ווו

 496--4485 5 5555555552 225 6 2 א 1 6. א 6662 6.6 6... 6.6 ןיקוויר .ב

 4/8--66.2.5..6556..5555555555...4/8ב "קיטירק , סגרעבנייטש חנ
 4/78--556.44...5.5.555....489 ... רעקיטירק "רענשטינַארגַאז , רעד
 462--486555555555555555 6666 6 666... ....6.25ב ץנַאט-זגורב רעד
 486--497 .. טעָאּפ רעד ןילטייצ ןרהא ןוא רעקיטירק רעד סיועשַאב .י

 םטָאילע .ס .ט ןופ גנוצעזרעביא סרעקיטש ריאמ וצ
 49/--22.25...809 5252... 6... "דנעל טסיעוו

 808--566.641..4...55..5255.55....808 טענַאס רעד ןוא קָאמש לדַארפ

 808--1..............511 "רעקיטירק עשידיי סקעז; םווָאקנימ .ב .נ


